
ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

РАЙСКА ГРАДИНА
Родово имение - къща с двор с площ от 10 декара, 

частна собственост на семейството и рода. Върху 
него се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора, 
езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща 
домашните и горските животни по такъв начин, че 
срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им 
осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с ете-
ри въздух. Носи им радост и здраве, запазва любовта в 
семействата и води до независимост от менящите се 
социални и политически системи за поколения напред.

Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята па-
рична стойност, ставайки безценно за децата и вну-
ците.
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 „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

“Ще  дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
“Ти прави каквото трябва, пък да става каквото 
ще.” (Николай Хайтов)
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IN MEMORIAM
ПО БЕЗКРАЙНИЯ ПЪТ...

Николай 
кафтаНджиев
18.05.1929 – 05.05.2009 г.

Един вдъхновен българин вече 
пътува...
Не в Небитието, а в българския 
Космос – при Учителя, търси своето 
място сред всички велики българи 
от Нашето си Родно Висине.
Беше езотерик, библиограф, 
историк, богомил от най-чиста 
проба и най-вече Българин... От тези 
ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ...
Дано и след него останат на Майката 
земя още такива, за да има от кого да 
се учим.
Приятелите от Алианс Франция-
България губят живия мост между 
двете Велики държави, а ние от 
редакцията – вечно енергичния 
журналист, културолог!

Царство ти небесно, Приятелю!

От редколегията 
и от многобройните ти ведри приятели!

ден на 
Българската 
просвета и 
култура и на 
славянската 
писменост
Значение на делото на 
Св. Св. Кирил и Методий

Екатерина СтаЕва, 
велинград

Едно от най-големите постижения 
на християнската цивилизация в Из-
точна Европа е създаването на славян-
ската писменост и впоследствие бого-
служение на славянски език. 

Като висш византийски служител, 
ценен високо от император и патри-
арх, Константин-Кирил създава едно 
антивизантийско произведение – пър-
вата старобългарска азбука и литера-
тура. С това той поставя преграда пред 
византийската култура и влияние в Бъ-
лгария. 

Двамата братя имат една основна 
задача и цел в живота и дейността си 
- българската азбука.

Св. Климент Охридски, ученик и 
дългогодишен съратник на двамата 
апостоли, съставя „Успение Кирило-
во”. В него се казва: „Родното място на 
преподобния наш отец Кирил е много-
прочутият и голям град Солун. Там той 

е роден. По род и рождение той е бъ-
лгарин.”

Константин и Методий са родени в 
Солун, съответно през 826 и 815 г. Те са 
граждани на Византийската империя и 
владеят гръцки и български език. По 
онова време населението на Солун и 
околностите е славянско. Баща им е 
висш византийски служител. Рождени-
те имена на двамата апостоли са чисто 
българославянските Църхо и Страхо-
та. 

Според обичая всеки вярващ, който 
постъпва в манастир или на по-висша 
църковна служба, като монах и епис-
коп сменя името си. Страхота получава 
името Методий. Петдесет дни преди 
смъртта си в Рим Църхо постъпва в 
манастир и приема монашеското име 
Кирил.

Многостранна е дейността на Со-
лунските братя. Тя е духовно диплома-
тическа. Делата им са важни за бъде-
щите съдбини на дунавските българи. 

Продължава на стр. 8

аПРилСка еПоПеЯ

133 години

На стр. 10

Дора 
аЛЕКСаНДРОва

На 21 май православ-
ната църква чества Све-
ти равноапостоли Кон-
стантин и Елена. В този 
ден в някои селища на 
Югоизточна България и 
Родопите се изпълняват 
нестинарските огнени 
игри. В празненството 
участва цялото селище, 
но в огнената жарава 

играят само призваните 
- духът на светеца се все-
лява в тях, “прихваща ги” 
и подчинявайки му се, те 
вещаят от негово име.

Нестинарството е 
един от най-древни-
те езически обичаи на 
Балканите. Танцуването 
върху жар е запазени-
ят и днес мост между 
миналото и бъдещето 
и показва един малък 
фрагмент от културното 

наследство на нашия на-
род. То е уникално и поч-
ти непознато, въпреки 
че е съществувало в сър-
цето на Европа в продъ-
лжение на векове. Този 
феномен, преборил се с 
гоненията и продължил 
да съществува през хи-
лядолетията, е все още 
загадка.

Продължава 
на стр. 8

24май
Св. коНСтаНтиН 

и елеНа
ПОВЕЛИТЕЛИ НА ОГНЕНИЯ ТАНЦ
21 май
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Няма да затормозявам читателя с повече при-
мери. Всеки сам може въз основа на примерите от 
своя живот да определи кои части от битието му са 
построени от неговата мисъл, а кои - от чужда.

За да приключим с този въпрос, нека приемем за 
основа очевидното: 

мисълта е първична 
във всичко

Вече казах - пред онзи, който успее не само да 
осъзнае, но и да почувства това, ще се открият мно-
го тайни на мирозданието. Преди всичко ще си из-
гради ясна картина за сътворението.

Бог е сътворил света, в който ние живеем, с по-
мощта на мечтата и с енергията на своята мисъл. 
Създал е човека, дал му е пълна свобода на дейс-
твие и го е надарил с най-силната енергия, способ-
на да твори подобни светове, а вероятно и такива, 
които превъзхождат по съвършенство земния.

За да се сътворят нови или да се усъвършенс-
тва вече създаденият свят, е нужно скоростта на 
мисълта на човека да съответства на скоростта на 
Божествената мисъл.

Но ако погледнем света, създаван днес от чо-
вешкото общество, можем ясно да видим, че той е 
несъвършен и освен това представлява все по-го-
ляма опасност за съществуването. 

Следователно, протича явна 
деградация на съзнанието, 

по-точно намалява скоростта 
на мисленето

Първите хора са имали скорост на мислене, рав-
на на Божествената. Иначе не би могло да бъде, тъй 
като Бог като всеки създател-родител дори не би 
могъл да помисли да сътвори Своето дете по-мал-
ко пълноценно от Себе Си.

Тогава какви сили са се оказали способни да 
повлияят на човешкото съзнание и да го насочат 
по пътя на деградацията? Ако някому това е по си-
лите, значи той трябва да превъзхожда енергията 
на човешката мисъл и на Божествената. Но такова 
същество на земята и извън земното битие няма.

Доказателството на това твърдение е много 
просто. Ако съществуваше същност, притежаваща 
скорост на мислене по-голяма от тази на човека, то 
тя отдавна би създала свой свят и ние бихме могли 
да го видим.

Да пренасочи и да пороби човешката мисъл 

„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

„Сега ще видиш. Но гледай с чувствата. Само чрез чувствата ще можеш да 
познаеш същността на сътворението на Божията мечта.”

Владимир Мегре, „Сътворение”

Историята на човечеството, 
разказана от Анастасия 

С кАкво е зАетА СегА 
мИСълтА вИ

може единствено ми-
сълта на човека. С други 
думи, човек, притежа-
ващ по-висока скорост 
на мислене от другите, 
и пожелал да подчи-
ни другите на себе си, 
може да направи това 
при определени обсто-
ятелства.

В днешната ситуация 
човешкото общество е 
подчинено на потом-
ците на онези египет-
ски жреци, които са 
съхранили знанията на 
науката на образите. С 
помощта на специални 
упражнения те поддър-
жат способността си да 
мислят с много по-го-
ляма скорост от другите 
хора на Земята.

Има и обстоятелства, 
потвърждаващи даде-

ното състояние на нещата.
Съществува човек, оказал се способен сам да 

противостои на жреците.
Разбира се, аз говоря за Анастасия, отшелницата 

от сибирската тайга. И забележете, тя постига осе-
заеми резултати без помощта на армия или техни-
чески суперустройства, а само със силата на своята 
мисъл.

Това, че от началото на новото хилядолетие чо-
вечеството върви към прекрасен свят и към Божес-
твена цивилизация, лично за мен е безспорен факт. 
Искам да споделя и с читателите някои радостни 
съобщения.

Разполагам с информация, че няколко групи от 
учени, независимо една от друга, без да са се уго-
варяли, са започнали да разработват програма за 

развитие на държавата, образът на която създаде 
Анастасия. По тези програми работят хора с научни 
степени и студенти.

За да се подготвят подобни програми, е необ-
ходим упоритият труд на цяла армия специалисти 
в продължение на две-три години. Но първите ре-
зултати могат вече да се видят и днес.

Например в сайта www.Anastasia.ru е публику-
ван реферат на студентка от четвърти курс на Укра-
инския университет, в който се предлага програма 
за развитие на Украйна. За основа е взета идеята на 
Анастасия за родовите имения. Проекти за устави 
на селищата предлагат хора от различни райони и 
страни от ОНД.

Не мога да съдя доколко е съвършен рефератът 
на украинската студентка, но той е значим дори и 
само затова, че е публикуван пръв. Много важен е 
и фактът, че учените са започнали да работят върху 
тези програми не по нечия поръчка, а по повелята 
на собственото сърце.

Ще мине още известно време и вие ще се за-
познаете с техните фундаментални трудове, ще ги 
обсъждате. Мисля, че тези проекти ще бъдат пос-
тавени на всенародно обсъждане и ще се нарекат с 
краткото название “Национална идея”.

Тези редове можех да напиша още в предишната 
си книга след разговора с дядото на Анастасия, но 
не ги написах. Помислих, че е рано. И без това мно-
зина смятат, че това, което сътворява Анастасия, е 
на границата с фантастиката или приказката.

А разговорът с дядото обясняваше още по-не-
обичайни явления, отколкото демонстрираните 
по-рано от Анастасия. Сега, когато събитията, кои-
то стават в човешкото общество, започнаха да пот-
върждават казаното в сибирската тайга, аз ще цити-
рам част от разговора със сибирския старец.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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„Ненасилието, приятелството и сътрудничеството трябва да бъдат 
разпознати като новата норма, като отличителните черти на днешния 
истински герой. Нещо повече, чувството на гордост във връзка с тези 
качества трябва да се засилва и да заеме мястото на чувството на гордост 
от насилието и агресията.“

Шри Шри Рави Шанкар

„На теб и на моята мечта хората ще помогнат със своите малки, почти 
неуправляеми лъчи. Но те ще бъдат много и вие заедно ще въплътите мечтата 
в материалната реалност. Ще пренесете себе си и другите през отрязъка 
време на тъмните сили.”

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга 

Докато Матрицата прекрати своето съществу-
ване, е нужно да изучим механизмите й, за да не 
попадаме в примката й. Основните от тях бяха опи-
сани по-горе. С времето ще продължават да бъдат 
допълвани от вас и от мен, но тeзи, които споменах, 
са основата. 

Важно е да си припомним, че всяка една от ин-
ституциите, които направляват посоката на света в 
ежедневието ни, е пирамида. Банковата система е 
една пирамида. Отивате в местната банка и чове-
ка, когото срещате от другата страна на гишето, не 
знае какво става зад него, в офиса на директора, 
да не говорим какво става на ниво “Борд на дирек-
торите” или по-нагоре. Има и една глобална пира-
мида, в която действат всички тези индивидуални 
пирамиди: банково дело, бизнес, медии и т. н., къ-
дето върховете на всички тези по-малки пирамиди 
се съединяват в един връх и там са 13-те фамилии. 
13 човека на върха, които провеждат надолу, чрез 
тези различни нива, политика, която цели да тласне 
света към все по-голямо централизиране на власт-
та. И вътре в тази глобална пирамида са множество 
организации, които, работейки заедно, формират 
ядрото на тайното световно правителство. Как се 
е стигнало до всичко това? Как е позволено, как е 
осъществено? Защо продължаваме да позволява-
ме това да се случва! Запомнете защо: 

Защото ни е било внушено да забра-
вим къде е силата на пирамидата. Тя не 
е там, горе, а е тук, долу!

Представете си една кула от карти за игра. Нека 
тя символизира пирамидалната структура, която 
дърпа конците на случващото се във всеки един 
момент. Всеки един етаж от кулата символизира 
дадена прослойка/длъжност в социума. Възпри-
емаме, че на върха на кулата (пирамидата) стоят 
13-те фамилии. Благодарение на какво се крепи 
върхът? Възможно ли е в една постройка да същес-
твува само последният етаж, без да има на какво да 
се крепи той? Това, което позволява съществуване-
то на една пирамида, е нейната изначална основа 
– което се явяваме ние – “стадото”. Но тъй като си 
мислим, че силата на постройката се намира на 
върха, ние сме създали тази реалност със система-
та-пирамида. Хората казват: “О, тези хора от елита 
там, горе, са много могъщи.” Не! 

Силата, която се използва за манипу-
лиране на човечеството ден след ден, е 
просто силата, от която то се отказ-
ва ден след ден

Това е всичко!
Та ето ни в тази пирамида на комфортната зона, 

нали? И всеки е на рамената на другия и има раз-
лични нива на йерархия в обществото. И всяко 
ниво казва на долното: “Да не си мръднал! Стой, 
където си. Завися от теб. Ако си тръгнеш, цялата 
система ще се срути. Ще има хаос. Ще има глад и 
ще бъде ужасно.” – “Добре, ще те поддържам да не 
паднеш...” И във всяко ниво на пирамидата всеки го 
е страх да напусне и да се възпротиви, защото го е 
страх от последствията, ако не бъде в този затвор. 
И на самия връх на тази пирамида, която се крепи 
от този страх, има неколцина хора, които спускат 
надолу всичко, което искат пирамидата да приеме 
за реалност. 

Но всеки, който не се занимава с религия или на-
ука, а с духовност и метафизика, осъзнава, че ние 
всъщност сме много различни от това, което ни 
описват. Ние не сме едно дебело парче месо, а сме 
многоизмерно Съзнание. И сами ще се сетите какво 
ще се случи, ако отстраните само една единствена 
карта от най-долния ред на кулата. “Всемогъщият 

За състоянието на планетата и какво можем да направим

Свобода
връх” просто ще изчезне. Нивата изчезват и всички 
започваме наново от равно ниво. 

СТЪПКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА НИВО “МАТРИЦАТА” 

(те са второстепенни, основното е работата вър-
ху себе си): 

1. Премахване на лихвения процент – осъзнава-
не на населението за ролята на лихвата като раков 
фактор в социума. 

2. Въвеждане на Правото на Информиране В СА-
МОТО ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

3. Информация за манипулативните механизми 
в социума чрез медии и политически партии и ре-
лигии. 

4. Правото на Жената да бъде свободна наисти-
на, вън от опеката на мъжа с парите и портфейла. 

5. Използване на слънчевата и свободна енергия 
в паралел с другите енергийни източници и према-
хване на монопола на петрола. 

МОЛИТВАТА В ИНфОРМАЦИОННИТЕ 
ТОЧКИ

По какво тази молитва ще се различава от дру-
гите молитви, с които сме свикнали? Главно по това, 
че докато при старите искаме нещо, молитвата в 
информационните точки е 

изграждане на чувството, че на 
молитвата ни е вече отговорено

Визуализациите са безсилни, освен ако не им 
вдъхнем живот посредством силата на емоцията 
и чувството така, сякаш тези визуализации са вече 
факт. Щом този начин за молитва работи според 
това, в което вярваме ние, то няма причина да се 
сбъднат катастрофалните предсказания, защото 
сега вече 

притежаваме колективната сила да 
променим реалността

Но трябва да се съберем, за да направим това 
чрез масова молитва, използвайки чувството, заре-
дена с гориво от силата на човешките емоции. Това 
е толкова мощен инструмент, че хората изпитват 
много дълбок и оздравителен ефект, просто защо-
то откриват как в сърцата им се отварят нови въз-
можности, и си дават разрешение да се променят. 

Щом включим чувство, ние привличаме тази 
реалност и външният свят отразява за нас онова, 
което е създал нашият вътрешен свят. Определяме 
какво ще преживеем според това, в което сме се 
превърнали в своя живот. Като избираме мир или 
страх в своя личен живот, светът отразява обрат-
но към нас същите тези качества, защото почита 

принципите на творението. Както древните Есеи 
казват: “Станете мир, защото това е нещото, което 
привлича мира към света”. 

От перспективата на древните есеи всеки човек 
на Земята е посветен в Мистерийното Училище, ко-
ето наричаме живот. Без значение дали го съзнава 
или не, всеки човек преживява в присъствието на 
другите огледалата на самия себе си в този момент. 
Ако притежаваме мъдростта да разпознаем тези 
огледала, можем да ускорим еволюцията на своите 
емоции. 

ЗА ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ СЪСТРАДАНИЕТО

Ако вярваме, че съществува само един източник 
на всичко, което е, значи сме отворили вратата към 
изцеление на илюзията за разделеност. Отворили 
сме вратата към изцеляване на присъдата за мра-
ка и светлината. В присъствието на това изцеление 
нашето тяло реагира. Това, според мен, съдържа 
нашата най-голяма възможност - за изцеление на 
собствените ни тела и за изцеление на нациите. 

С приемането, че съществува само един източ-
ник на всичко, което някога ще опознаем в този 
свят, и че всичко, на което сме свидетели и кое-
то преживяваме, е от този източник, ние биваме 
приканвани да се издигнем над своите присъди. 
Направим ли това, полярностите отпадат. Ключът 
към настоящото време от историята е да преми-
нем отвъд осъждането и да допуснем наличието 
на възможността Светлината и Мракът да са едно 
и също и, както Египетският Учител Тот казва, те са 
различни на вид части от една по-голяма сила. Про-
никнем ли се от тази идея, ние отваряме вратата 
към възможността да изпитаме състрадание. Ние 
се борим за възвръщането на Баланса. От този така 
желан Баланс липсва равната половинка Светлина, 
тъй като Земята е в плен на Тъмнината. Към това се 
стремим. 

Разумното Сърце и Христовото съзна-
ние са пътят. Чрез излъчване на безу-
словна любов и състрадание (най-висо-
ките честоти в позната вселена) ние 
ще променим този свят 

За да ги излъчим обаче, трябва да имаме необ-
ходимата информация, за да се депрограмираме, 
защото ние не умеем да бъдем свободни. Ако не се 
депрограмираме, няма да има условия за отваря-
нето на сърдечната чакра, за създаването на Разум-
ното сърце и за безусловната любов и състрадание. 
А безусловна любов означава да обичаме дори и 
тези, които ни превръщат в роби от векове. Безу-
словната любов е не “обичам те, ако...”, не “обичам 
те, защото”, а именно безусловното “обичам те, точ-
ка!” В Първото съборно послание апостол Павел е 
написал на коринтяните знаменателни думи: “Да 
имам пророчески дар и да зная всички тайни, да 

имам пълно знание за всички 
неща и такава силна вяра, че да 
мога и планини да премествам 
– щом любов нямам, нищо не 
съм.” Апостол Павел говори за 
силата на личния ангажимент, 
за простичкия факт, че любовта 
е онази фина арматура на душа-
та, която ни държи изправени в 
света. Любовта, казва апостолът, 
е нашият залог за оцеляване 
в един свят, където всичко се 
разпилява – там пророчествата 
престават, езиците замлъкват, 
знанието изтлява. Любовта оба-
че не отпада, тя е точката на на-
шето върховно обвързване със 
света. Любовта е от сърцето, из-
вираща преданост, фундамен-
тално условие, което прави въз-
можни всички човешки умения 
и смислени всички старания. 
Следователно, любовта е отглас 
на призоваването ни в света.
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- Мойсей, Христос, Мохамед, Рама, Буда, кои са те, как се отнасяш ти към 
тях?
- Ти на големите ми братя имената назова, Владимирe... Велик егрегор имат 
моите братя, за милион години подхранвали са го мнозина хора, като при това 
прекланящият се е намалявал своята сила… Никой да разгадае тайната им не 
могъл, докато не настъпило днешното време. Братята ми взели са решение: 

натрупаното да съберат в единство и на живеещите на земята хора днес 
Енергията своя да раздадат. И идва ново хилядолетие, в него ще населят Бо-
гове Земята, това са тези хора, чиято осъзнатост ще им позволи Енергията 
да приемат.

„Анастасия”, книга 5
Владимир МЕГРЕ

Росица Рачева

Макар и на преклон-
ната възраст на столет-
ниците нашата столица 
не старее. И няма да 
остарее, докато живее 
с пулса на своите деца, 
носещи чистата твор-
ческа енергия.

За седма поредна 
година Сдружението 
на софийските народни 
читалища, с любезното 

Седма обща изложба на Сдружението          на софийските народни читалища

съдействие на Ириней 
Константинов,  дирек-
тор на театър „София”, 
организира обща из-
ложба на своите възпи-
таници от школите по 
изобразително изкуст-
во. Изложбата неслучай-
но откри писателката 
Кина Къдрева, автор и 
на много книги за деца. 
Паралелно със загриже-
ността си за българска-
та духовност тя вдъхна 

оптимизъм на 
малките твор-
ци и ги насър-
чи да отворят 
очите и сър-
цата си за кра-
сотата, като я 
потърсят нав-
сякъде, дори 
и в най-мал-
кото цвете. 
Изпълнения-
та на малката 
цигуларка от 
Национално-

то музикално училище 
Сияна Миланова и де-
тската вокална група 
“Щурче”, с изпяната от 
тях “Молитва” от Иван 
Вазов, придадоха праз-
ничност и спечелиха ап-
лодисментите на роди-
тели, близки и гости.

С тази изява читали-
щата затвърждават не-
преходната си роля като 
центрове за съхранение 
и развитие на духовната 
култура, особено не-
обходими в днешното 
препускащо и матери-
ализирано време. Те са 
малки пламъчета, под-
държащи огъня, за да не 

изстине бащиното огни-
ще. В тях децата могат да 
овладяват творческата 
духовна енергия, коя-
то ще ги направи силни 
и независими личнос-
ти. Стимулирането на 
творческата дейност е 
особено наложително 
в днешно време, когато 
ни се внушават различ-
ни клишета, тя спома-
га за даване на лична 
оценка и собствено от-
ношение към обектите 

Доменика Веселинова – 8 г
Мария Бешикова - 9 г 
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Чиста и свята република се прави от чисти и святи хора. В единението на светлите мисли и стремежи е силата на българите и на 
човечеството.

Седма обща изложба на Сдружението          на софийските народни читалища

от заобикалящата ни 
действителност.

Разнообразни са те-
мите и сюжетите в ри-
сунките, но сякаш пре-
обладаващи са тези от 
фолклора ни. Под ве-
щото ръководство на 
своите преподаватели 
у децата се доразвива 
вродената им чувстви-
телност към красивото 
и българското (“Лазар-
ки”, “Кукерски маски” и 
т. н.). Историческата па-
мет също се поддържа 
будна (“Рилски манас-
тир”, “Руската църква”, 
“Александър Невски” и 
т. н.). Пейзажите, птици-
те, животните и пеперу-
дите, присъстващи в ос-
таналите рисунки, носят 
детските послания за 
радостта от природата. 
Те сякаш ни припомнят 
за загубената връзка с 
нея.

Чувството на радост 
се подсилва от чистите, 
искрящи цветове и ко-

лорита на рисунките.
Заслужава си човек 

да се спре, да се вгледа 
повече в творчеството 
на малките и да се за-
мисли колко важно е 
да запази детското све-
тоусещане в себе си, за 
да разбира по-реално 
света, даден ни от Тво-
реца, и да го заобича 
искрено. 

Даниел Юлианов – 9 г

Никол Попова - 8 г Сара Иванова - 12 г

Гергана Георгиева – 14 г
Виктория Пишманова - 10г
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„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек, 
обладан от тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че 
известна мисъл е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито 
защото е минавала за такава през вековете, нито защото е била написана 

в някоя от книгите, които хората смятат за свещени; ти трябва да се 
обърнеш към своя собствен разум и сам да прецениш дали тя е разумна.”

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Едно явление в културния живот на Велинград, по-
явило се за първи път на 24 май 1989 г., много бързо 
спечелва своите привърженици. Негов предшественик 
е представителният ансамбъл “Вела” с главен художест-
вен ръководител Веселина Гиздова.

През 1991 г. група млади ентусиасти, обединени от 
любовта към българската народна песен и танц, реша-
ват да продължат работата си с талантливите деца от 
“Здравче-венче”, този път в читалище “Васил Левски”, 
Велинград. Това са Росица Стоицова - хореограф, Ваня 
Тошева - ръководител на народния хор, и музикантите 
Петко Тошев, Иван Иванов, Добри Добриков и Христо 
Зиврипанов.

Като всяко начало е съпроводено с трудности - ос-
къдна материална база, неотоплени зали, липса на 
костюми, реквизит и музикални инструменти. Въпреки 
всичко те намират верния път за разпространяване на 
фолклорното изкуство, създават подходящ танцов и пе-
сенен репертоар от различни фолклорни области и го 
представят по най-добрия начин.

В своята 20-годишна история ансамбъл “Здравче-
венче” има стотици концерти у нас и в чужбина, както и 
десетки награди от национални и международни фести-
вали в Гърция, Македония, Сърбия, Франция. В творчес-
ката си дейност той е представил уникални музикално-
танцови композиции, някои от тях осъществени с помо-
щта на международни проекти – “Гергьовден” (амери-
канска фондация CDR), “Балончета” и др. Немалко деца 
за първи път се срещнаха и заобичаха българския танц и 
песен в “Здравче-венче” и продължиха творческия си път в държавни хореог-
рафски и музикални училища в София, Пловдив, Широка лъка, Котел. Сега те са 
ръководители, преподаватели или танцьори в професионални ансамбли.

Песните и танците на “Здравче-венче” са едно неповторимо изживяване на 
сцената. На добър час и много аплодисменти!

Илияна КАПСЪЗОВА,
секретар на ОНЧ “В. Левски”

• • •
Днес Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци “Здравче-вен-

че” при Образцово народно читалище “Васил Левски”, Велинград, е състав със 
свой облик и традиции, спечелил признанието на културната общественост 
във Велинград, оценен с високи отличия и награди от фестивали у нас и в чуж-
бина.

В ансамбъла участват 100 деца от различни възрастови групи: подготвител-

20 години Детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци “Здравче-венче”

АНСАМБЪЛ С ИМЕ НА ЦВЕТЕ

на група танцов състав, подготвителна група народно пеене, среден танцов 
състав, основен танцов състав, народен хор.

С всички тях работят млади и ентусиазирани ръководители: Бойка Гончева 
- хореограф, Димка Савова - ръководител народен хор, и музикантите Иван 
Пещерски, Цанко Пашов и Христо Зиврипанов. Репертоарът е богат и разнооб-
разен, включващ песни и танци от различни фолклорни области на България.

Една от задачите и целите на ръководителите е да издирят и популяризи-
рат млади таланти за утвърждаване и приобщаване на подрастващите към 
традиционния български фолклор.

На предстоящия 20-годишен юбилей на “Здравче-венче”, който ще се про-
веде на 21 май 2009 г., каним всички възпитаници на ансамбъла от създаване-
то му до днес - ръководители, танцьори, певици, инструменталисти, да вземат 
участие в юбилея.

Иван ИВАНОВ,
гл. худ. ръководител на “Здравче-венче”

Хореограф – Бойка Гончева. Ръководител народен хор – Димка Савова

Ръководството на На-
ционалния музикално-
фолклорен съюз “Орфе-
ево изворче” (НМФС) ви 
уведомява за предсто-
ящите си прояви, които 
се отнасят за учителите 
по музика, членове и 
симпатизанти на съюза.

На 5, 6 и 7 юни 2009 
г. в с. Гела (над Широка 
лъка) Смолянско, под 
връх “Орфей”, ще се 
проведе шестата сбир-
ка на Родопската Ор-
феева школа. Учител на 
школата е един от най-
поетичните върхове на 
България, изследова-
тел на Орфей и почетен 
председател на НМФС – 
Никола Гигов. В школата 
се изучават пет предме-
та, обединени в Шести 
Орфеев пентаграм. Тази 
година ще се запознаем 
с темите:

1. „Орфей и музика-
та” и „Орфей и космоса” 
- премиера на най-нови-

те книги на поета Нико-
ла Гигов, представени от 
Д. Къшева – председа-
тел на НМФС ”Орфеево 
изворче”;

2. Древна статуя на 
Орфей в Пловдив;

3. Нови данни за Ор-
фей и Леонардо;

4. Орфей в Троя и Са-
мотраки;

5. Музиката на сфери-
те – легенда и реалност.

Школата започва сво-
ите занимания на 5 юни, 
петък, от 18 ч. в читали-
щето на с. Гела с пред-
ставянето на книгите на 
поета Никола Гигов. На 7 
юни, събота, от 9 ч. в чи-
талището на с. Гела зани-
манията на школата про-
дължават, а при хубаво 
време часовете ще се 
провеждат под открито 
небе, на един естествен 
амфитеатър на скалите 
над с. Гела, където цъфти 
Орфеевото цвете. След 
всяка лекция на Н. Гигов 

ще се провеждат музи-
кални междучасия. От 17 
ч. започват възстанове-
ните древни музикални 
състезания ОРФЕОНИ, в 
които ще участват само 
деца – индивидуални 
народни изпълнители – 
певци, които са лауреати 
от Деветото издание на 
конкурса „Орфеево из-
ворче” 2009 г. в гр. Стара 
Загора. Първенците ще 

се надпяват и най–доб-
рите ще получат Диплом 
със звание “ОРФЕОНЧЕ 
НА БЪЛГАРИЯ” и меда-
льон с лирата на Орфей. 
В древните състезания 
могат да участват деца, 
пеещи и свирещи, ко-
ито не са лауреати на 
конкурса и не се състе-
зават, но всички ще по-
лучат Грамота за участие 
в древните музикални 

РОДОПСКА ОРФЕЕВА ШКОЛА състезания. От 18 ч. в 
салона на читалището 
ще се проведе концерт 
на всички участници в 
Родопската Орфеева 
школа. На 8 юни, неделя 
- разходка из Гела и на 
обяд - отпътуване.

Срещата на всички 
участници в школата е 
на 5 юни, петък, от 17.30 
ч. в читалището на с. 
Гела. Желателно е всеки 
да пътува със собствен 
превоз (лека кола или 
микробус). А тези, които 
нямат собствен превоз, 
могат да пътуват с авто-
буси от автогара Родопи, 
Пловдив, до Пампорово. 
Там се прави връзка с 
автобус Смолян - Девин 
през Пампорово, който 
тръгва в 10.40 ч от авто-
гара Смолян (предпола-
га се, че на Пампорово 
автобусът ще пристигне 
в 11 ч.). (Друг вариант: 
автобус Пловдив – Смо-
лян и директен автобус 
Смолян – Гела в 16.30 ч. 
от автогара Смолян. 

Заявки за участие в 

школата и на деца в със-
тезанията „Орфеони” се 
приемат на тел.: 04322 
2045, моб.: 0898874222 и 
0898458885 – Дочка КЪ-
ШЕВА.

Ако искате да се за-
редите с поредната 
доза оптимизъм и по-
ложителна енергия, да 
вдишате с пълни гърди 
от аромата и красотата 
на Орфеевата Родопа, 
елате в с. Гела, под връх 
Орфей, в този ДИВЕН, 
БОЖЕСТВЕН и РАЙСКИ 
КЪТ на РОДОПИТЕ.

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Дочка КЪШЕВА –
Председател 

на НМФС „Орфее-
во изворче”

Национален музикално-
фолклорен съюз – НМФС

ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ
гр. Стара Загора 6000

ул. “Св.Княз Борис” №115, ет.3, 
ап.8

Е-mail: dkasheva@mail.bg 
www.orfeevo-izvorche.org

тел.: 04322/2045,
GSM: 0898/874 222
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„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от 
там на подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената 
от това мисловна енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива 

мисловни потоци могат да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни 
психо-физични явления, засягащи не само нашата планета и човечеството, но 
даващи отражение и върху цялата Вселена.”      Инж. РАДИ ПАНАЙОТОВ 

СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПИСМЕНОСТТА ПРЕЗ IV В. СЛ.ХР.

СЕРИЯ  ОТ  СЛУЧАЙНОСТИ  И  ТИПОЛОГИЧНИ ПРИЛИКИ,  
ИНТЕРФЕРЕНТНИ  ВЛИЯНИЯ ИЛИ  НЕИЗСЛЕДВАН  ДОСЕГА  

ФЕНОМЕН  НА ПАРАЛЕЛИЗЪМ? (Данни от предварителните изследвания)

Акад. д-р Росен 
МИЛЕВ

ЕВРОПА И 
ХРИСТИЯН
СКИЯТ СВЯТ
Шести век е ембле-

матичен за развитието 
на писмените култури 
в Европа и в християн-
ския свят. Наред с готс-
ката азбука на Вулфила, 
съставена като креа-
тивен синтез на моди-
фицирани гръцки и ла-
тински букви и готски 
руни, както и с първия 
по-дълъг надпис на гот-
ски език и с готски руни 
върху златната торква 
от Пиетроаза (днес в На-
ционалния исторически 
музей на Румъния), око-
ло 50 години по-късно 
великият просветител и 
мисионер на арменския 
народ Месроб Мащоц 
(361-440), с помощта и 
на арменския католикос 
Сахак (338-439) създава 
три азбуки - арменската, 
грузинската църковни 
азбуки (Куцури) и азбу-
ката на агаваните (дне-
шен Азербайджан). Те 
са част от програмите 
за християнизиране на 
арменския, грузинския 
и агаванския народ, а 
арменската азбука, съз-
дадена от Месроб Ма-
щоц, се използва и до 
днес в Армения. Също в 
IV в. в днешна Ирландия 
е създадена и започва 
своето развитие (до VII 
в.) келтската огамичес-
ка писменост. Тази ези-
ческа писмена система 
се използва за надписи 
върху камък и се разп-
ространява не само в 
днешна Ирландия, но и 
в днешните Уелс, Шот-
ландия и на остров Ман. 
Огамическите писме-
ни знаци изразяват два 
старинни езика - галски 
и пиктски. Впечатля-
ваща е своеобразната 
им форма - резки под 
формата на черти и 
точки, издълбани отля-
во и дясно на линиите, 
начертани от ръбове-
те на камъните. Също в 
периода III-IV в. се да-
тират глинените съдо-
ве с особена, по всяка 
вероятност символична 
орнаментна украса, от-
крити при археологи-
чески разкопки близо 
до днешната украинска 
столица Киев. Според 
някои специалисти тази 
система от символни 

знаци за земеделския 
календар представлява 
своеобразна първа про-
тописменост на славян-
ския свят, според други 
е част от наследството 
на смесената или готс-
ката Черняховска кул-
тура.

Арменската, грузин-
ската, огамическата 
писмености са „ори-
гинални”, автентични 
писмени системи, а не 
разклонения, калки на 
вече съществуващи аз-
буки.

В Римската империя 
само за един век хрис-
тиянството претърпява 
постепенно и поетапно 
най-съществената об-
ществено-политическа 
метаморфоза в истори-
ята си - не само успява 
да пребори дълготрай-
ната си забрана, но и да 
се превърне в официал-
на религия на импери-
ята. Така, благодарение 
на политиката на някол-
ко римски императори 
през IV век, то се налага 

над езичеството и над 
основния си конкурент 
- митраизма, популяр-
ното най-вече сред 
римските легионери по-
читане на иранския бог 
на слънцето Митра.

През 30-те години на 
IV в. император Конс-
тантин Велики (280-337) 
организира в новата 
столица Константино-
пол мащабна кодифи-
кационна програма за 
Библията, като са ре-
дактирани, компилира-
ни и преписани наново 
библейските текстове 
на гръцки език. Заед-
но с това тогава се до-
развива и утвърждава 
нов стил на гръцките и 
латински букви, т. нар. 
унциал, създаден мал-
ко по-рано, и се 
създават латинс-
ки полуунциал и 
рустика. Въведена 
е и екфонетич-
ната музикална 
нотация за песно-
пенията в христи-
янските литургии, 
утвърждава се 
като читателска 
практика „тихото 
четене”, което от-
части замества че-
тенето на глас. За 
пръв път в гръцки 
и коптски ръко-
писи се украсяват 
някои инициални 
букви в началото 
на важни текстове 
(Кодекс Ватиканус 
и Кодекс Синай-
тикус), започва и 
илуминирането - илюс-
трирането на библиите 
с миниатюри (напр. във 
Вергилиус Ватиканус). 
От палеографска гледна 
точка стилът на букви-

те като цяло е семпъл, 
строг, но тържествен, 
думите се изписват една 
след друга без разделе-
ние помежду им.

С въвеждането на 
подчертаното изписва-
не на инициалите и с 
миниатюрите е поставе-
но началото на христи-
янската калиграфия. За 
християнската цивили-
зация IV в. е свързан, от 
гледна точка на проме-
ните в медийната мате-
риалност, с все по-ясно 
изразен общ преход от 
свитъка (volumen) към 
книгата (codex), от па-
пирус към пергамент 
(използван, макар и спо-
радично, още от II в. пр. 
Хр.). Това е времето и на 
разгорещени теологич-

ни дебати, на първите 
два Вселенски събора, 
на видни християнски 
апологети като Лактан-
ций (ок. 240 - ок. 320) 
и Евсевий Кесарийски 

( 2 6 0 - 3 3 9 ) , 
на повече-
то Велики 
отци на 
ц ъ р к в а т а 
(св. Авгус-
тин, 354-
430, св. Ва-
силий Вели-
ки, 330-379, 
св. Атана-
сий Велики, 
293-373 и 
др.). Тази ат-
мосфера на 
и н т е н з и в -
ни духовни 
търсения и 
на църков-
ни борби 
е един от 

основните фактори за 
бума на книжовността. 
Друг е свързан с поред-
ния разцвет на латинс-
ката художествена ли-
тература, чийто тогава 
може би най-изявен 
представител е поетът 
на романтичното приро-
доусещане Авзоний от 
Бордо (ок. 310 - ок. 395). 
Трети фактор е съставя-
нето на нови юридичес-
ки поредици.

През IV в., около 390 
г., според историчес-
ките извори епископ 
Никита Ремесиански 
(335-414) превежда в 
римската провинция 
Тракия (днешна Южна 
България) Библията на 
езика на траките (за 
племето беси), създаден 

е тракийски книжовен 
език. За съжаление този 
превод не е достигнал 
до наши дни, не същес-
твува и запазен негов 
препис.

Също в началото 
на IV в. първите хрис-
тиянски манастири в 
Египет започват значи-
ма преписвателска и 
съставителска дейност, 
като създават голямо 
количество религиозна 
литература на коптски 
книжовен език и с копт-
ската азбука, сътворени 
малко по-рано. Създа-
дени са и нови сирийс-
ки преводи на Библия-
та - Ветус Сира и т. нар. 
Пешита, със собствена 
азбука - Естрангело, а 
също и християнската 
азбука Ге-ез - „първата 
наистина оригинална 
африканска писмена 

система” за превод на 
Библията на ге-ез/ам-
харски език в днешна 
Етиопия. За готи, армен-
ци, грузинци, египтяни, 
сирийци, етиопци, както 
по-късно за българите и 
за някои други славяни 
собствената азбука и 
собствената книжнина 
са важен фактор в етно-
генезиса, в развитието 
на нова, християнска на-
родна идентичност. Тъй 
като в основата винаги 
лежи преводът на Биб-
лията, може да говорим 
за свързваща, обеди-
няваща интертекстуал-
ност. Тя се проявява във 
времето и пространс-
твото на разпростране-
ние на всяка по-значима 
религиозна доктрина и 

обединява езици-
те и писменостите, 
на които се славят 
бога или боговете 
на съответната ре-
лигия.

През 380 г. по 
нареждане на 
папа Дамаск I (304-
384) е поставено 
началото на пър-
вата библиотека за 
християнска книж-
нина при църквата 
„Св. Лаврентий” в 
Рим. В края на IV и 
началото на V в. св. 
Йероним (347-420), 
който по-рано се 
изявява като та-
лантлив писател, 
създава Вулгатата 
- новия, валиден 
и до днес, превод 

на Библията от староев-
рейски на латински език. 
Освен удобството й при 
употребата в религиоз-
ната практика книгата 
в кодексовия й формат 
(изобретена прототип-
но по-рано от римляни-
те като съединени една 
с друга восъчни дъсчи-
ци и представляваща 
сега правоъгълен том от 
подшити и подвързани 
папирусни или перга-
ментни страници, които 
могат да се прелистват) 
се оказва много подхо-
дяща и за обобществя-
ването на закони в раз-
лични империи и култу-
ри. Така например през 
IV в. е съставена компи-
лацията на индийски за-
кони Катажаяна, както и 
Кодекс хермогенианус 
- поредица от сборници 
на римското право.
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„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били известни 
древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон”

Владимир Цонев

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат 
окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-
древният народ на земята.”

Петър Дънов

Продължава от стр. 1

Историята на нести-
нарството може да се 
проследи чак до траки-
те. Те почитали Слънце-
то като бог и вярвали 
в безсмъртието. Етно-
лозите смятат, че не-
стинарството е тясно 
свързано с екстатична-
та религия на траките, 
тъй като произхожда от 
Дионисиевите ритуали. 
Затова отъждествяват 
виковете и възхвалите 
“их” и “ех”, които нести-
нарите издават по вре-
ме на танца върху жара-
вата, с възклицанието 
“иакхе” на участниците 
в Дионисиевите мисте-
рии и извеждат назва-

нието “нестинари” от 
гръцкото “анастеназо”: 
възклицавам, дишам. 
Нестинарите в Бълга-
рия обаче разказват, че 
са наследили обичая от 
своите баби и дядовци 
като чисто християнс-
ко задължение – ако го 
спазват, са здрави и жъ-
нат богата реколта, ако 
не – настъпва период на 
болести и бедност.

Днес обичаят се 
спазва само в няколко 
села между Странджа и 
Бургаско. Изпълнява се 
на празника Констан-
тин и Елена, а понякога 
и по време на селските 
сборове на храмовите 
празници.

Нестинарството се 

24 май
Продължава от стр. 1

Когато в средата на IX век 
императорската доктрина на 
Византия се опитва да наложи 
свой модел в развитието на 
човечеството, твърде чести са 
сблъсъците на Константино-
полската патриаршия с Римока-
толическата курия. Това е бор-
ба за влияние и присъствие на 
Балканите, в Средна Европа, Се-
верното Черноморие, Персия, 
Арабския халифат. 

Като част от императорс-
ката доктрина на Византия се 
приема и създаването на нова 
писменост, наречена славянска. 
Приносът за това е на Констан-
тин-Кирил и брат му Методий. 

Първата мисия на солунски-
те апостоли е от 855 г. За целта цариградският пат-
риарх Фотий и негов ученик предприемат далечно 
пътуване при сарацините (арабите). Предполага 
се, че задачата е изнамиране на буквените знаци 
от Месопотамия, предназначени да оформят но-
вата азбука. 

При изпълнение на втората мисия от 860 г. при 
хазарите водач й е философът Кирил, а сътрудни-
ци са брат му Методий и няколко добре изучени 

ученика. Тук влизат в остри 
спорове с представители на 
няколко религиозни учения 
- араби, юдеи и тангристи. 
Единственото им постижение 
се оказва откриването и при-
добиването на т. нар. рошки 
писмена. Цялата втора поли-
тико-църковна мисия е неус-
пешна.

Третата мисия на двамата 
братя е от 861г. при алани-
те. Може да се каже, че тя е 
продължение на втората и 
допълнение към едно начи-
нание, посветено на новата 
писменост.

Следващата мисия на со-
лунските апостоли е от 863 г. 
във Велика Моравия.

За да се спре немското 
църковно и културно нашествие в България, княз 
Ростислав изпраща посолство в Константинопо-
лис. Изборът се пада на философа Константин и 
брат му Методий.

След тригодишен престой във Великоморавия, 
завръщайки се и преминавайки през земите на 
княз Коцел, остават там заедно със учениците си 
за 6 месеца. През този период обучават нови 50 
ученика. 

Папа Адриан Втори и неговите кардинали като 
върли врагове на новата писменост и учение пре-
дизвикват петата мисия в Рим от 867-869г. на со-
лунските апостоли 

Смъртта на Константин-Кирил се оказва реша-
ваща за мисията им във Великоморавия. Следват 
зверски гонения и затвор за Методий. 

Делата на Методий дават положителни резул-
тати и все повече се утвърждават, но на 06.04.885 г. 
свършва земният му път. Скоро след това започва 
масово преследване и избиване на учениците му. 
Избити са около 200 негови съратници. 

Това, което посяват двамата братя, не се жъне, а 
се разпилява от княз Светополк и неговите немски 
покровители. От начинанията на апостолите оста-
ва малко, част от което намира завинаги покров в 
Дунавска България. 

Новата писменост намира траен и сигурен при-
ем в Дунавската империя на бъдните нови времена, 
защото тя има народностен произход и принадлеж-
ност. Тази писменост е предназначена, закодирана, 
за българите. Тя надживява няколко български дъ-
ржави, прави ни горди и велики. Тя е най-скъпоцен-
ното ни богатство и е най-важният гарант за бъде-
щия просперитет в идните времена.

Значението на делата на Константин-Кирил и 
Методи е голямо и те винаги ще бъдат уважавани, 
тачени и празнувани като създатели на славянска-
та азбука и основоположници на славянската кул-
тура.

СВ КОНСТАНТИН 
И ЕЛЕНА
ПОВЕЛИТЕЛИ НА 
ОГНЕНИЯ ТАНЦ

ден на Българската просвета и 
култура и на славянската писменост

Значение на делото на Св. Св. Кирил и Методий

21 май

предава по наследство. 
Само главният нести-
нар може да предава на 
другите нестинари си-
лата на вдъхновението. 
Главен нестинар може 
да стане само синът или 
дъщерята на настоя-
щия, и то чак когато той 
е прекалено стар или 
след смъртта му. Къща-
та на главния нестинар 
е свята, защото в малък 
параклис в нея се съхра-
няват иконите на Св. св. 
Константин и Елена и на 
Света Богородица. Там 
стои и свещеният тъ-
пан, с който се отмерва 
ритъм на танца. Този тъ-
пан не се използва при 
никакви други случаи.

В малкото стран-
джанско село Бълга-
ри в ранната утрин на 
празника свещеникът 
отслужва божествена 
литургия. Цяло село в 

празнично облекло се 
събира пред черква-
та. Един млад нестинар 
изнася иконата на Св. 
Константин, украсена и 
окичена с цветя и стари 
монети, и множество-
то с гайди и тъпани и с 
иконата на чело потегля 
за аязмото край селото, 
дето се освещава с вода, 
коли се курбан, пият и 
играят всички. Следо-
бед също всички селя-
ни се завръщат в селото 
със същия церемониал. 
Като стигнат до селския 
мегдан, спират и пеят. 
“Слава на теб, Свети 
Константин!”

В състояние, подоб-
но на транс, нестинари-
те танцуват боси върху 
горящите въглени, така 
както са го правили тех-
ните предци преди хи-
ляда години. Те казват: 
“Човек не може да се 

научи да танцува върху 
въглени освен ако не е 
роден, за да бъде нести-
нар. Трябва да вярвате, 
че Господ ще ви опа-
зи, трябва да сте много 
добри и на никого да не 
желаете лошо. Тогава 
няма да чувствате топ-
лината”. Вярват също, че 
сила им дава духовната 
подготовка и монотон-
ната музика на гайдата 
и тъпана. 

Изпълнението започ-
ва по залез слънце, ко-
гато главният нестинар, 
мъж, който носи бяла 
риза и червен пояс през 
кръста, разпръсва въг-
лените в кръг на площа-
да. Уличното осветление 
изгасва и зрителите тихо 
се приближават. Над баи-
рите отекват единствено 
монотонните удари на 
тъпана. Нестинарите тан-

цуват около кръга с ико-
ни в ръце, като внезапно 
навлизат в жарта. Поня-
кога краката им едва до-
косват земята, друг път 
натискат въглените с 
твърди кръгови движе-
ния, докато ги изгасят. 
Лицата им са бледи, а 
очите - притворени.

Нестинарите казват, 
че изпадат в духовен 
транс и се вярва, че мо-
гат да предсказват бъ-
дещето. За такъв случай 
пише известната трако-
ложка Валерия Фол от 
БАН, изследваща нести-
нарството от 1972 г., в 
книгата си “Огън и музи-
ка”. Тя описва пророчес-
тво, което чува от гръц-
ки нестинар през 1993 г., 
в което са предсказани 
войните в бивша Югос-
лавия от миналото десе-
тилетие.
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На 9 май – Деня на По-
бедата и Европа – екип на 
в. „Родово Имение” бяхме 
в Стара Загора, където 
представихме филма „Ро-
дово Имение – Любов и 
мечти”. Както бе предва-
рително обявено, освен 
Атанас Панчев, Никола 
Гигов и Цветан Андреев в 
екипа трябваше да бъде 
и постоянният член на 
пътуващата родолюби-
ва агитбригада Николай 
Кафтанджиев. Но този път 
вместо неговите пламен-
ни слова, щедрите усмив-
ки и закачливите автогра-
фи „Ваш Николай-ай-ай” 
трябваше да му отдадем 
една минута мълчание 
и съпреживяване, че се 
прощаваме с един голям 
патриот и верен приятел.

Той си отиде на 6 май 
– деня на Св. Георги, 
покровител на Воините 
на Светлината, и копие 
на Победоносеца бяха 
журналистиката и мно-
гобройните му статии и 

репортажи, които раз-
сейваха мрака около нас. 
Нашият Николай Кафтан-
джиев бе уникална смес 
на чисто детско възхище-
ние, искрена радост към 
всичко красиво, едно 
безкрайно любопитство 
към тайните на живота, 
съчетано със задълбоче-
но научно проучване на 
първоизточниците.

Той бе първопроходец 
в много направления и 
теми, за които малцина се 
осмеляваха да се хванат. 
Особено ме възхищаваше 
неговата задълбочена из-
следователска дейност на 
живота и делата на ярки-
те строители на Духовна 
България. Всички знаем, 
колко много направи той 
за популяризирането на 
Петър и Никола Димкови, 
на богомилското движе-
ние, за изследване на бъ-
лгаро-френските и швей-
царски културни връзки. 

Роден във Франция, 
закърмен с нейното бла-

городно отношение към 
всичко и най-вече към 
жените, той получава 
възможност да работи 
в международния от-
дел на филмотеката и да 
помага за прослава на 
българското изкуство и 
духовност по света. При-
вличаше го всичко ново 
и важно за развитието на 
нашата духовност и исто-
рия, затова пишеше мно-
гобройни статии за кино-
изкуството, за български-
те езотерици и учители. 
През последните години 
получи златната възмож-
ност не само да пише, 
но и да бъде публикуван 
във в.”Родово Имение”, в 
чийто редакционен екип 
успешно работеше и за 
което много се радваше 
и гордееше.

Успя да остави ярка 
следа в сърцата на много 
хора и в делата на много 
организации – помагаше 
на Клуб фантастика „Иван 
Ефремов” през трудните 

80-те години, изнасяше 
съдържателни лекции в 
Клуб „Приятели на Рьо-
рих”, положи основите 
и даде мощен тласък на 
Националния гражданс-
ки инициативен комитет 
„Петър Димков”, бе до-
айен на българо-швей-
царското приятелство. 

Изглежда, не случай-
но бяхме в Стара Загора 
на 9 май – Деня на По-
бедата, защото без тази 
Победа на светлите сили 
над кафявата чума – фа-
шизма, нямаше да я има 
и Европа. Отбелязваме 
Деня на Европа, а някои 
премълчават или прини-
зяват Деня на Победата, 
за да забравим безброй-
ните известни и неизвес-
тни герои, дали всичко за 
тази Победа.

С голямо вълнение 
на 9 май вечерта запали-
хме 28 свещи в памет на 
Николай Кафтанджиев и 
направихме обща молит-
ва-медитация за светло-

то бъдеще на България. 
Идеята бе на художни-
ка-хералдик Христо Та-
нев, който после обясни 
дълбокия сакрален сми-
съл на числото 28, пряко 
свързано с основните 
космически тонове. 

Медитацията ни преля 
в обща вълна от положи-
телни мисли и благодар-
ност към тези знайни и 
незнайни Воини на Свет-
лината, между които е и 

нашият приятел и родо-
любец Николай Кафтанд-
жиев.

Вечна слава на Геро-
ите, които ни вдъхно-
вяват и задължават да 
работим за благото на 
България и света!

Тодор Ялъмов,
председател на Клуб 

„Приятели на Рьорих”
зам.- председател на 

НГИК „Петър Димков”

Нашият Воин 
на Светлината 
Слово за приятеля и родолюбеца Николай Кафтанджиев

“Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро, 
което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък 
върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички 
добродетели.”                  Петър Дънов

„Българин, в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа” 
Петър Дънов

18 май – Св. мчци Теодот, Петър. Св. 7 девици
1874 - във в. “Независимост” Христо Ботев прави рав-

носметка на изтеклото полустолетие от излизането на 
Рибния буквар на Петър Берон и установява, че през тия 
петдесет години е направено твърде много, че те са при-
несли изобилни плодове и че тяхното влияние се чувс-
тва на всяка една крачка. Най-внушителни са успехите в 
областта на образованието. С поглед към бъдещето Бо-
тев застъпва възгледа, че ни една теория не бива да се 
усвоява безусловно и че ни един принцип не трябва да 
се приема за чисто злато. Това най-добре се постига при 
политическа свобода на народа. Защото, “който е вързан 
материално, той не може да се развива и нравствено”.

1872 - с. Влахи, Мелнишко, е роден Яне Сандански, 
деец на Македоно-Одринското движение, убит на 22 ап-
рил 1915.

1880 - роден е в Пазарджик поетът Димитър Бояджи-
ев, самоубил се на 12 юли 1911.

1906 - умира художникът Димитър Добрович, учас-
тник в движението на Гарибалди, роден в Сливен през 
1816 г.

1914 - роден е в Пловдив оперният певец Борис Хрис-
тов.

19 май – Св. Свщмчк Патрикий, еп. Брусенски
1841 - сръбският вестник “Сръпске народне новине” 

пише за избухналото същата година селско въстание в 
Нишко и част от Видинско, както следва: “Българите, 
нашите славянски братя и единоверци, въстанаха. Пов-
дигнаха се жителите на околиите Ниш, Лесковец, Пирот, 
Враня, Прокупле и Берковица. Последицата е, че повече 
от 150 села бяха разграбени и опожарени, техните жите-
ли бяха избити или отвлечени в робство, а около десет 
хиляди българи бяха принудени да избягат в Сърбия.”

1884 - роден е във Велико Търново Димо Кьорчев, 
писател, литературен критик и политик, умрял на 22 де-
кември 1928.

1934 - Военният съюз с политическото съдействие на 

кръга “Звено” прави преврат и съставя правителство на-
чело с Кимон Георгиев.

20 май – Св. мчк Талалей, Св. Лидия
1876 - (стар стил) от 17 до 20 май продължава жерт-

веният поход на Ботевата чета от Козлодуй до лобното 
място на Христо Ботев. Капитанът на парахода “Радецки” 
Дагоберт Енглендер дава живо описание на завземане-
то на парахода му от страна на Ботев. Впечатлението му 
от войводата и четниците е изразено в следните две из-
речения: “От това време произлиза високото уважение, 
което храня към българите... Той (Ботев) беше много 
енергичен мъж. Когато след неговия последен подпис си 
стиснахме ръцете, той едва не ми прекъсна пръстите.”

1878 - имп. Александър II назначава княз Дондуков-
Корсаков за върховен комисар на гражданската и воен-
ната власт в България.

21 май - Св. равноап. Константин и Елена
1922 - в 9 часа вечерта пред дома му на улица “Гурко”, 

София, пада пронизан от два вражески изстрела Алек-
сандър Греков, български дипломат и публицист. Баща му 
Димитър Греков е един от видните строители на новоос-
вободена България. Завършва право във Франция. Осно-
вател на вестник “Слово”. В книгата си “Зад кулисите на 
политиката” проф. Жорж Нурижан пише: “Едва ли може 
да се намери друга личност, в която по-съвършено да се 
съчетават мъжествените български добродетели. Него-
вата мисъл беше честна, откровена, пряма... Борбата му е 
била винаги доблестна и благородна.” В Кратка българска 
енциклопедия обаче Александър Греков не е споменат.

1914 - умира Видинският митрополит Кирил, управля-
вал епархията си близо четвърт век, роден в Берковица 
през 1832.

22 май – Св. мчк Василиск. Св. вмчк Йоан-Влади-
мир, княз Български, чудотворец

1938 - открива се извънредната сесия на Народното 
събрание, която продължава до 22 юни. В прочетеното 

НОВ БЪЛГаРСКИ КаЛЕНДаР от цар Борис III Тронно слово между другото се преце-
нява и извършеното през изтеклите четири години от 
преврата на 19 май 1934 г. Високото родолюбие на наро-
да е позволило да се възстанови авторитетът на власт-
та и постепенно да се постигне вътрешно помирение и 
успокоение, да се привлече народът в управлението на 
страната. Тогава обаче владее безпартийният режим, 
задръстени са парламентарните пътища за собствено 
привличане на народа в управлението съгласно Търнов-
ската конституция.

1848 - умира в Атон Неофит Бозвели, роден в Котел 
около 1785.

23 май - Преп. Михаил, епископ Синадски
1417 - българските благородници от град Верчели по-

лагат клетва за вярност пред дука на Милано. През май 
същата година подобно задължение поемат и жителите 
българи на Милано. Това изнася италианският учен Вин-
ченцо Д’Амико, вече покойник, в книгата си “Българите 
преселени в Италия през VI и IV век”, 1933 г. Касае се за 
потомци на прабългари. В настоящото Д’Амико наброява 
около три милиона потомци на прабългарите в Италия.

1912 - родена е в Лом писателката Яна Язова.
1943 - умира поетът Емануил Попдимитров, роден на 

4 ноември 1885.

24 май - 6 Неделя след Пасха - на Слепия. Преп. 
Симеон

Ден на българската писменост, просвета и култура
1916 - от когато в България се въвежда Грегорианс-

кият календар, на 24 май всяка година до 1945 Двамата 
Солунски братя Св. св. Кирил и Методий се честваха ед-
новременно църковно, всеучилищно и всенародно като 
създатели на българската азбука и писменост и като бъ-
лгарски светци. От 1945 г. насам Денят на Двамата Рав-
ноапостоли официално е Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. От 1969 г. пък насам 
църковното честване на Двамата Братя става на 11 май, 
както е било от 1849 до 1916 г. На този ден българският 
народ с право може да се гордее и да повтаря като свои 
собствени стиховете на Иван Вазов: “... че и ний сме дали 
нещо на света и на вси славяни книга да четат”.
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Светла ПАНАЙОТОВА

Честването на 133 го-
дини Априлска епопея в 
Клисура се предшестваше 
от дните на Възрожденс-
ката и патриотична песен, 
които се проведоха на 24 
и 25 април.

Началото на този праз-
ник е поставен през 2001 
година. В него вземат 
участие певчески състави 
от цяла България. Тази го-
дина дойдоха 35 състава 
с около 700 изпълнители. 
Дните на Възрожденска-
та и патриотична песен 
преминават под над-
слов “Топчето пукна” и 
са включени в Национал-
ния културен календар на 
Министерството на кул-
турата.

През двата дни бяха 
изпети над 100 песни. 
Често публиката ставаше 

на крака, за да аплодира 
изпълнителите – деца и 
възрастни. Иван Петров 
– ръководител на хор 
към читалище “Алеко 
Константинов”, Пловдив, 
подари песен за Клису-
ра, с думите – “…тук, при 
вас, се намират и чувс-
тват най-добре корените 
на българщината”. Иван 
Поров – ръководител на 
детски хор при ІV ОУ Ста-
ра Загора каза: ”Ще си 
отидем от Клисура с още 
по-висок патриотичен 
дух”. Семейство японци, 
които живеят в село Кара-
велово, община Карлово, 
изпяха песента “Хубава 
си моя горо” и получиха в 
дар, както и всички съста-
ви, плакет с изображение 
от Клисура. Силата на 
музиката и песента през 
тези два дни отекваше в 
сърцата на клисурци и 

гости, подготвяше ги за 
честване на 133 години 
Априлска епопея.

В ОУ “Христо Г. Данов” 
също цареше голямо 
оживление. Проведен бе 
спортен празник, посве-
тен на събитието. Обявен 
бе конкурс – както обик-
новено всяка година пред 
1 май – за стихотворение, 
рисунка, есе, свързани 
с Априлското въстание. 
Учениците от трети и шес-
ти класове са най-актив-
ни, участват индивидуал-
но или по двама. Младите 
добре знаят историята и 
на килийното училище в 
Клисура, и на класното, 
имената и делата на Хрис-
то Данов, Рашко Блъсков, 
Илия Блъсков, Марко Ба-
лабанов… През тези дни 
учениците посещават 
Историческия музей в 
Клисура, като водят гос-

ти, приятели, роднини. 
Макар че го правят всяка 
година, те всеки път на-
учават по нещо ново. 

На 29 април учениците 
от шести и осми клас по-
сетиха експозицията от 
картини в Историческия 
музей. Беше им разказано 
как са създадени три от 
картините: „Розоварна”, 
„Боримечката” и „Боят на 
Зли дол”. През 1973 г. из-
вестният наш художник 
Златю Бояджиев (вече с 
парализа на дясната си 
ръка) прекарва известно 
време в Клисура, проучва 
историческите факти, на-
блюдава, след което ри-
сува тези прекрасни кар-
тини. 

На 30 април вечерта – 
както от много години на 
тази дата – Клисура лумна 
от светлините и  на Тър-
жествения митинг-заря. 
Имената на национални-
те и клисурски революци-
онери-герои ни припом-
няха техните светли лица, 
излъчващи благородство 
и вяра във високия идеал, 
на който са посветили и 
отдали живота си.

А на 1 май сутринта 
към градския площад за-
прииждаха деца, майки 

и бащи, баби и дядовци, 
родственици, които по 
традиция през тези дни се 
завръщат по домовете си 
– кой от чужбина, кой от 
другия край на страната. 
Така родолюбивите кли-
сурци са се завръщали 
от гурбет, където и да са 
ходили, така са се завър-
нали и в дните преди обя-
вяването на въстанието.

На площада пред чи-
талище “20 април 1876 г.” 
са и почетните гости – об-
щественици, представи-
тели на кметства, колеги, 
приятели на читалището, 
на Историческия музей. 
Тържеството се открива 
с кратко слово от кмети-
цата на Клисура – инж. 
Геца Стефанова. Следват 
приветствия, заупокойна 
панихида, рецитал. След 
това започва най-вълну-
ващата част от честването 
- възстановка на епизоди 
от Априлското въстание.

Виждаме как Никола 
Караджов пристига от 
Копривщица и призовава 
всички клисурци да изля-
зат. Той прегръща Григор 
Божков и му казва: “Ти и 
Андон Балтов бяхте дру-
гари, съидейници на вели-
кия апостол на свободата 

Васил Левски. Погледни 
колко клисурци се вър-
нахме, за да изпълним 
клетвата, дадена пред 
Апостола. Всички ние, 
които сме тук, дойдохме 
пламнали от искрата, ко-
ято той запали още през 
1870 г. ”

Никола Караджов 
– най-прочутият и уважа-
ван от всички просветени 
хора в Клисура, е учил 4 
години френски колеж 
в Бабек край Цариград. 
Жаждата за по-сериоз-
ни знания и култура го 
отвела в Загреб, където 
завършва с пълен успех 
4-годишния курс на реал-
ната гимназия; след това 
учи в духовната академия 
на същия град и получава 
висше духовно образова-
ние. Добил висока за вре-
мето си култура и образо-
вание, той бил назначен 
за учител в епархийското 
училище в Пловдив. Пос-
редством съгражданите 
си Григор Божков и Андон 
Балтов, Караджов доби-
ва стабилна социална и 
политическа ориенти-
ровка. Остава завинаги с 
вродената си скромност 
на интелигент, чужд на 
позата, превзетостта и ви-

АПРИЛСКА 
ЕПОПЕЯ

133
години

„Перси и влъсви и блъгари едино сут и все те на ету землю пришелци” - 
Летописец 1627 г.

„Персите, българите и влъхвите са едно и също и всички те са на тази 
земя пришълци”
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сокомерието. „Владеел е 
френски, немски, гръцки, 
сръбски, сърбохърватски 
и турски, сам превеждал 
Възванието към българ-
ския народ. Макар твър-
де млад, сериозността 
и поведението му рес-
пектирали. Така само ще 
е заслужил отговорния 
пост на секретар на пър-
вото ни Велико Народно 
събрание в Оборище.”

А кой е Григор Божков? 
Управител на Дружеската 
книжарница на Христо Г. 
Данов в Пловдив, която 
„се обърнала на един вид 
революционен клуб и 
свърталище на всички по-
видни дейци на револю-
ционното движение”. Със 
своята честност и скром-
ност, със своята точност 
и вежливост към всекиго 
той в кратко време си из-
воювал името на любим 
другар на прогресивната 
пловдивска интелиген-
ция. Бил един от първите 
организатори на читали-
щето в Пловдив. По вре-
мето на Левски се считал 
за секретар на Пловдив-
ската революционна 
дружина, която правела 
тайните си заседания в 
къщата на Андон Балтов.

Последната вечер на 
Великия четвъртък след 
отпус от черква Григор 
Божков повикал при себе 
си Данов, за да му преда-
де в пълна изправност 
тефтерите и да се сбогува: 
„Господин Данов, клетва 
съм дал и трябва да отида 
в Клисура да повдигнем 
въстанието, па ако ще и 
убит да падна…”.

В красиви четничес-
ки униформи днешните 
клисурци – участници 
във възстановката на 
въстанието, прииждат 
през площада, изкачват 
стълбите и застават око-
ло своя военоначалник 
Никола Караджов – до 
него стои жена му с дете 
на ръце. Така се е отзовал 
на повика на съграждани-
те си - преди 133 години - 
цветът на клисурската ин-
телигенция в емиграция: 
Харалампи Караджов, 
Филип и Григор Попбож-
кови, Атанас Попминков, 
Власаки Йовков, самоков-
лията Христо Благоев… 
„Сам царският бегликчия 
Цанко Чорбаджи въоду-
шевено насърчавал да 
въстанат, щом това е ста-
нало в Копривщица, ще 
се продължи и другаде. С 
трогателна вярност заели 
страната на делото и дру-
ги местни първенци.”

Песента “Боят наста-
на, тупкат сърца ни…” 
заглъхва над смълчано-
то множество на пло-
щада и както преди го-
дини прозвучава гласът 
на Никола Караджов: ”Е, 
братя! Многожеланият 
и многоочакван ден на-
стана. Това, което вчера 
бе игра и залъгалка, днес 

трябва да стане дело. Ко-
лебанията нямат място. 
Не съществува нещо, ко-
ето да обичаме повече от 
Отечеството. То иска жи-
вота ни и щем го дадем. 
Горчива е чашата, която 
ни предстои, но връщане 
няма. Не мислете, че ние 
сме първите жертви за 
свободата на България…”

Повява се и Боримеч-
ката – Иван Танков, който 
носи на гърба си черешо-
вото топче. До него при-
стъпва и жена му Стайка.

Преждевременното 
избухване на въстанието 
не смутило клисурци, те 
съвсем уверено, без ко-
лебание и единодушно 
направили решителната 
крачка, при най-тежка 
и неизгодна за действи-
телен успех обстановка. 
Не показали мудност, а с 
огромна мъжественост и 
решителност още в пър-
вите минути, изпълнени 
с най-голямо въодушев-
ление, без заблуждение, 
съвсем откровено приели 
двата съдбоносни изхода: 
свобода или смърт; малко 
вероятна победа или до-
стойна гибел. Още рано 
сутринта на 21 април е 
съставен военният съвет: 
първото българско уп-
равление след петстотин 
години.

„Организирането на 
този съвет говори не само 
за спазване на единона-
чалието при провеждане 
на въстанието, не само 
за демократичността при 
осъществяването на нова-
та, революционна власт, 
но и много повече. Прави 
особено впечатление раз-
ностранността на задъл-
женията, с които съветът 
се нагръбвал чрез отдел-
ните свои представители, 
многообхватността на 
различните военни и сто-
пански деятелности, кои-
то били предвидени и за 
осъществяването на кои-
то са поставени съответ-
ни отговорници. Специа-
лен отговорник трябвало 
да се грижи за храната 
не само на четите, но и 
на бедните. Това говори 
за голямата човечност, за 
новото социално отноше-
ние, което революцион-
ната власт усвоявала по 
отношение на население-
то. Чудно е старанието им 

да въведат обществено 
равенство през тези се-
дем дни на свобода. Всич-
ки хранителни продукти 
били обявени за общи и 
от тях раздавали според 
нуждите на хората. Всич-
ки били единни, никой не 
роптаел. Дори чорбаджи-
ите били в челото на бор-
бата. А другаде бягали от 

селата или скрити в миша 
дупка се потайвали, да не 
кажат турците, че и те са 
ортаци с раята.

Голяма далновидност, 
такт, умение и редки ор-
ганизаторски способнос-
ти проявил идеологът на 
това макар и временно, 
демократично народно 
управление, докато на-
прави едно цяло от царс-
кия бегликчия, от ханджи-
ята, от търговеца на шаяк 
и от простия терзия. Това 
е ненадминат успех на 
младото революционно 

движение и на неговия 
духовен водач – Никола 
Караджов. С организаци-
ята си те потвърждават 
характера на Априлското 
въстание като буржоаз-
но-демократична рево-
люция.

Свободата не родила 
безредие, а само отпри-
щила силите, обединила 

волите, изявила способ-
ностите.”

Ето, идва решаващият 
ден за въстанала Клисура 
- 26 април. Въоръжените 
мъже, на брой 300 души 
и на възраст от 18 до 60 
години, очакват на сво-
ята Голгота – позициите 
на Зли дол, османската 
империя. Поп Божко, с 
пищов под патрахила, ос-
вещава знамето, на което 
е извезан лъв и надпис 
“Свобода или смърт”. А 
Григор Божков започва да 
говори вместо военона-

чалника Караджов, който 
също е на позициите, но 
е изгубил гласа си от де-
нонощното говорене и 
викане: “Братя, правдата 
ще възтържествува! Това 
време, този славен час е 
настанал. Под свещеното 
това знаме ние щем ра-
туваме юнашки, докато 
светът обърне внимани-
ето си и даде силното си, 
състрадателно слово в 
полза на нашия народ. 
Ние не тръгваме на мъст 
кръвнишка, а на борба 
праведна…”

Започва неравното 
сражение между въстани-
ците и многолюдната тур-
ска армия, предвождана 
от Тосун Бей.

Най-малките деца, 
които присъстват на въз-
становката, не могат да 
разберат какво става и 
стреснати от гърмежите, 
се притискат до своите 
родители. Най-добри-
ят стрелец на Клисура и 
цялата околност Нейчо 
Калъчев с точен изстрел 
поваля знаменосеца на 
Тосун бей и така всява за 
известно време смут в 
тях…

Но врагът е многобро-
ен, а въстаниците – малко. 
Някои от тях успяват да се 
спасят временно, по-къс-
но са уловени, убити, дру-
ги – загинали в затворите. 
Малцина са оцелелите.

„Героична Клисура 
въстанала втора, изго-
ряла – първа. Победите 
й са малко, но подвигът 
– голям. През славните 
априлски дни тя показала 
пример на достойнство. 
Със забележително се-
беотрицание в най-реши-
телния момент жителите 
й показали истински все-
народен възторг, рядко 
единство и сплотеност. Тя 
не познала падението, не 
узнала горчивия вкус на 
предателството отвътре.

Каква трябва да бъде 
оценката на тази револю-
ционна организация, до-
стигнала същевременно и 
наченките на най-демок-

ратическата идеология? 
Делата сами са показали 
– най-висока.

През обжарения и 
кървав образ на няколко-
то пепелища българинът 
е видян от целия свят, от 
цяла Европа и “всичката 
Русия”. На 10 януари 1878 
г. отрядът на генерал Ко-
маровски влиза в Клису-
ра, а клисурци, които ги 
причакали още по висо-
чините, били първите им 
помощници, разчиства-
ли преспите, насипвали 
стръмния и опасен път с 
пясък, за да смъкнат оръ-
дията на руската артиле-
рийска бригада.”

Възстановката на 133 
години Априлска епопея 
завършва с влизането на 
генерал Комаровски на 
бял кон в Клисура, пос-
рещнат с хляб и с песента: 
“Пустите клисурци, стана-
ли московци…”

Ако дойдете в Клисура, 
преди да влезете в града, 
на една височина ще ви 
посрещне внушителната 
каменна фигура на Бори-
мечката. Ще почувствате 
атмосферата на тези геро-
ични, отминали събития, 
влизайки в Историческия 
музей, Павурджиевата, 
Козинаровата, Червена-
ковата къща. Вървейки 
през площада и улиците 
на града, ще ви-
дите бюст-паметник на 
Никола Караджов, в цял 
ръст - на отличния стре-
лец Нейчо Калъчев… Ще 
вдишате чистия планин-
ски въздух, изпълнен с 
уханието на бор, смола, 
билки, треви… В малкия 
град цари тишина, спо-
койствие. Понякога то е 
само привидно, външно, 
а вътрешно – както нався-
къде по света – настъпват 
противоречия, противо-
поставяния, които трябва 
да се превръщат в добро 
за всички, за целия град.

Нека си пожелаем - да 
бъдем единни и сплоте-
ни, както са били нашите 
предци.

Целокупният, Божес-
твеният живот изисква 
от нас много повече! За-
сега, в началото на 21 век 
– една нова вълна на про-
мяна. Тя иде, навсякъде 
по света, по цялата земя. 
Тя изисква от нас, бълга-
рите, и от всички хора не 
войни и въстания, а “ре-
волюционна” промяна в 
съзнанието. Промяна в 
сърцето – чисти чувства, 
желания – полезни за нас 
и за ближните; промяна 
в умовете – светли, пози-
тивни мисли; промяна в 
действията и постъпките. 
Защото в единението на 
светлите мисли и стреме-
жи е силата на българите 
и на човечеството.

Цитатите са от книгата 
на Христо Енчев 

„Пустите клисурци”

„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на БЪЛГАРИТЕ.” 
д-р Светлозар Попов 

“Българското име в библейски времена”

 „Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството… тая добродетел 
естествено е основана на друга – любовта към ближния…”

Христо Ботев
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Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

В Германия се откри-
ва уникална смесица от 
свидетелства за древно 
величие и съвременно 
младежко бунтарство, 
на интригуващо краси-
ва природа и на неве-
роятно наследство на 
изящните изкуства. Тук 
се минава през тихи жи-
вописни селца, блестят 
елегантни метрополиси, 
хората празнуват своите 
празници - провеждат 
се както селски праз-
ници на жътвата, така и 
модерни хедонистични 
фестивали. Каквото и да 
предпочитат да правят, 
докато пътуват, гости-
те на Германия винаги 
откриват по нещо инте-
ресно за себе си, където 
и да е в страната. Така е 
и с нас.

Пролетта тук вече 
е “избухнала” с цялата 
си сила на възродения 
живот, едва изчакала да 
свърши тежката, много 
студена и продължи-
телна зима (с рекордна 
за тази зима темпера-
тура от минус 24 граду-
са). Видях тази истинска 
жажда за нов живот в 
милионите разцъфнали 
цветя, храсти и дървета, 
в горите, които опасват 
всяко село и град в об-
ластта и разказват стари 
германски легенди и до-
скорошни превратности 
на живота. Някогашните 
граници между Източна 
и Западна Германия са 
също част от болезне-
ното минало на страна-
та, но хората тук не са 
забравили нито един 
важен детайл и факт от 
този период и са го мар-
кирали с каменни пло-
чи, надписи и прецизно 
събрана и подредена 
историческа памет.

Пролетта навсякъ-
де в християнския свят 
маркира началото на 
новия живот и чрез ве-
ликденския празник. 
Тук вече са дочакали 
вестта за възкръсналия 
нов живот на богочове-
ка Христос и в негова 
чест съпреживяват дъл-
говечните си традиции с 
яйцата – истински и кра-
сиво изписани или с шо-
коладови - “донесени” 
от великденския заек, 
със специалните слад-

киши и празничното на-
строение, споделено с 
приятели и роднини. До-
мовете, градините, пар-
ковете, обществените 
пространства, магазини 
и заведения са обилно 
украсени и аранжира-
ни с пъстроцветна и ха-
рактерна великденска 
украса. Навсякъде е ве-
село, въздухът се изпъл-
ва със спокойна и вед-
ра празничност. Това е 
време на фамилни и ро-
дови срещи. Посещават 
се братя и сестри, хап-
ват, пийват, после дами-
те грабват кошнички с 
великденски вкусотии 
и всички нетърпеливо 
тръгват на високо място 
в гората. По пътя жените 
тайничко пускат по едно 
шоколадово яйце, кое-
то децата уж случайно 
откриват и възторжено 
се радват на намерения 
си късмет. Стигнали до 
високото място, всички 
се забавляват с един по 
детски весел игра-риту-
ал. От най-високо мяс-
то надолу по наклона 
всеки пуска своето ве-
ликденско яйце. Онзи, 
чието яйце стигне най-
надалеко и не се счупи, 
ще е надарен с най-го-
лям късмет през цялата 
година. Но най-важното 
е забавлението и радос-
тта всички да поиграят 
като истински деца, да 
се потъркалят самите те 
след яйцата сред много 

смях и закачки. После 
всеки взима счупеното 
си яйце, “натоварено” с 
много надежда и с пре-
живяната радост от иг-
рата, посолява го, и си 
го изяжда. Разбира се, 
за всеки има в кошнич-
ката между яйцата по 
един 50-грамов ментов 
или черешов ликьор, 
който “оправя” хранос-
милането и подпомага 
веселото настроение.

След преживяното 
и изпълнени със спо-
делената радост на ве-
ликденския празник, 
всички се връщат у дома 
и сядат на празнична-
та трапеза, отрупана с 
много традиционни яс-
тия и красиво аранжи-
рана великденска укра-
са, разговарят, споделят 
своите истории, радват 
се на успехите си през 
изминалото време.

ШАРЕНИ, 
ПИСАНИ, 

ЗА РАДОСТ 
ОРИСАНИ

Ако оставим тради-
циите да се забравят, 
загубваме важна част 
от същността на хората 
и бита им. Те са онези 
важни части от близкото 
и далечно минало, кои-
то идват от най-далечни 
времена и които правят 
връзка и приемственост 
на щастливите и спокой-
ни хора. Ако приемем 
тази връзка за мост и 
спасителен път в наше 
време, то тук, в сърцето 
на провинция Бранден-
бург, в област Тюбинген 
в Германия, традициите 
живеят еднакво силно 
в бита на старите и на 
младите хора. Видях го, 
пътувайки по пътя към 
град Котбус, където на-
шите любезни домакини 

ни заведоха, за да видим 
определено място, къ-
дето хората от областта 
идват, за да боядисат по 
специален начин свои-
те великденски яйца. А 
ние да разберем какъв 
смисъл влагат в това. 

Колко е модерно да се 
боядисват яйца от мал-
ки и големи е абсурдно 
да се пита тук. Наред с 
модерното настояще на 
младите родители, по-
вели своите две или три 
деца, идват тук, където 
малки и големи могат 
да боядисат донесени 
от къщи великденски 
яйца. Но те не само се 
боядисват, те се украся-
ват, изрисуват, изписват 
с разноцветни боички с 
помощта на восък, чет-
чици, пера и пръчици, 
по начин, станал истин-
ски връх на ювелирното 
изкуство.

Традицията на зор-
бите е жива и витална. 
Те са етническа група, 
със славянски произ-
ход, запазили нещо от 
своята уникална специ-
фика, традиции и пъст-
ра естетика. Използват 
и до днес своя уникален 

и единствен по рода си 
начин за украсяване на 
великденските яйца, 
обособени в няколко 
вида техники. Техника-
та с восък, или т. нар. 
батическа техника, е 
най-старата, най-разко-
шната и богата откъм 
цветове. В същността 
тя е като онази древна 
техника за украсяване 
на текстилни платове 
от далечното минало 
по тези места. Първо 
яйцето се боядисва в 
един цвят. След това се 
нанася пчелен восък 
в различни цветове за 
украсяване според фан-
тазията и решението на 
“твореца”. След оцветя-
ването този восък се от-
странява и остава само 
цветът от него. Има и 

друг вид техника също 
с восък за украсяване 
на яйцата. Цветен восък 
(восък в различни цве-
тове) се нанася на точки 
в геометрични фигури 
върху яйцето. След като 
восъкът изсъхне, си ос-
тава релефен върху яй-
цето. При тази техника 
не е нужно яйцето да 
се боядисва преди това. 
Естественият му цвят е 
фон за богатата укра-
са, нанесена с помощта 
на цветния восък. Ха-
рактерната украса са 
геометричните фигури, 
символ на хармонията 
в Космоса, които като 
се свържат според фан-
тазията и умението на 
художника, образуват 
изключително красива 
орнаментика. Изпол-
зват се писец от перо 
за фино нанасяне с во-
съка на триъгълници и 
четириъгълници, както 
и сламка за нанасяне 
на точките и чертите. 
Цветният восъкът също 
е специално приготвен 
и е съставен от еднак-
ви части пчелен восък и 
восък за свещи. Изпол-
зват се още и цветни во-
съчни моливи с високо 
съдържание на пчелен 
восък. Трябват също лъ-
жичка и малко горяща 
свещ, с помощта на ко-
ито от време на време 
да се подгрява цветни-
ят восък, за по-добро 
нанасяне върху яйцето. 
И, разбира се, различни 
бои за яйца.

КРАСОТАТА Е 
ЧАСТИЦА ОТ 
СВОБОДАТА

Свободата и красо-
тата не се изразява в 
бягството от старото и 
от традициите. За поре-
ден път се убедих в това 
тук на това живописно 
място. Видях още, че тук 
корените на традициите 
са били живи и жилави 
през всички времена. 
Ще успеят да ги пре-
несат и в поколенията, 
които идват след нас. 
Коренът им се запазва и 
отглежда грижливо, той 
е този, който дава кра-
сивото настояще и още 
по-виталното бъдеще 
на хората в областта.

БЕРЛИН - СОФИЯ

ВЕЛИКДЕНСКИ 
ТРАДИЦИИ В 
БРАНДЕНБУРГ



Здраве, природа 1318 - 24 май 2009 г.

„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с 
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората 
и за неврастенията...
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото 
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”

Петър Дънов

Ели ГЛАВЕЕВА

Йогийското дишане 
е не само правилно, но 
е и контролирано. То 
се състои от три етапа: 
вдишване, задържане и 
издишване, които са в 
хармония с природата.

С този ритъм пулси-
ра цялата природа: де-
нонощието, сезоните, 
животът на растителния 
и животински свят, чо-
вешкият живот, изобщо 
цялото битие и небитие. 
При първия етап се при-
ема енергия (вдишване), 
при втория етап следва 
усвояването й (задър-
жане), а при третия идва 
резултатът от приетата 
енергия (издишване).

Ето как трябва да ди-
шаме:

“При вдишване със 
своята мисъл човек 
живо ще съзнава и ще си 
представи как приетата 
прана прониква в целия 
организъм, как отива до 
всички органи и систе-
ми на тялото. При за-
държане на въздуха ще 
си представя живо как 
тази прана се усвоява 
от всички клетки на тя-
лото, от всички органи 
и как внася във всички 
тях сила, здраве, живот 
и обнова. А при изди-
шане човек ще съзнава 
и живо ще си представя 
как всички клетки, ор-
гани, системи, така про-
никнати с животворната 
сила, са вече напълно 
активни и проявяват 
навън в своята дейност 
жизнените сили, които 
са приели.” (1)

Животът на човек е 
подвластен на две го-
леми сили - външното 
налягане и вътрешното 
напрежение. Когато те 
са в равновесие, в чо-
вешкия организъм има 
хармония. Ако едната от 
тях обаче е по-голяма, 
се получава дисбаланс с 
нежелани последици.

Когато външният свят 
оказва върху нас по-го-
лям натиск, ние се чувс-
тваме “смазани” и това е 
причина за стреса. За да 
изравним силите, трябва 
да противодействаме. 
Един от начините е чрез 
контролираното дишане, 

като съзнателно удъл-
жаваме задържането на 
поетия въздух. Когато сте 
нервни, поемете дълбоко 
въздух и задръжте, като 
същевременно напрегне-
те цялото тяло - сякаш 
вие оказвате натиск на 
външния свят. Направе-
те го няколко пъти, като 
задържате въздуха мак-
симално дълго. Това е 
начин за мигновена ре-
лаксация.

“Ние ядем повече, от-
колкото трябва, и диша-
ме повече, но не както 
трябва. Бог прави само 
една вдишка и една из-
дишка. Като издишва, 
прави цяла вселена. 
След това вдишва, до-
като се завърши цялото 
Битие. Вдъхне ли, всичко 
поправя. Вие двадесет 
пъти в минута вдишва-
те и издишвате и иска-
те да бъдете като Бога. 
Задържите ли въздух в 
дробовете си до един 
час, много можете да 
постигнете. Един светия 
може до двадесет мину-
ти да задържа въздуха, 
а пък най-напреднали-
те светии могат до една 
седмица да го задържат. 
Дишането за такива све-
тии е работа.”

“Колкото по-дълго 
може да задържате въз-
духа в дробовете, тол-
кова по-силен човек ще 
станете.” (1)

Няколко 
дихателНи 
упражНеНия

При йогийските пози 
(асани) и с дихателни 
упражнения в тялото на 
човек се събира и задъ-
ржа много енергия, ко-
ято чрез медитация се 
използва за повдигане 
на съзнанието на по-ви-
соко ниво.

Тук няма да посочвам 
традиционните йогий-
ски дихателни упраж-
нения - с тях можете да 
се запознаете от всяко 
практическо ръководс-
тво по йога. Ще ви дам 
няколко дихателни уп-
ражнения, които лично 
аз ползвам.

Вътрешна усмивка: 
Сутрин, когато се събу-

дите, и 
в е ч е р , 
преди да 
заспите, 
прак ти-
к увайте 
“вътрешната усмивка”. 
Вдишвайте и издиш-
вайте бавно и дълбоко, 
като същевременно на-
сочите мисъл и чувство 
на радост и обич на-
вътре към всичките си 
органи. Задръжте това 
състояние 10-15 минути. 
По същия начин може-
те да премахнете всяко 
неразположение в ор-
ганизма. Ще се изумите 
какъв силен ефект има 
това упражнение и кол-
ко добре ще се почувс-
твате.

Дишане със задъ-
ржане и натиск: това 
е т. нар. мигновена ре-
лаксация на организма, 
при която се получава 
бързо отпускане на ця-
лото тяло. Можете да я 
правите по всяко време, 
щом почувствате необ-
ходимост от разтовар-
ване. В легнало поло-
жение поемете дълбоко 
въздух, напрегнете ця-
лото тяло, като изпъне-
те максимално ръцете 
и краката и задръжте 
въздуха, колкото може-
те. След това издишай-
те. Повторете няколко 
пъти.

П о с л е д о в а т е л н о 
дишане с лява и дяс-
на ноздра: седнете в 
полулотос или както ви 
е удобно, но с изправен 
гръбнак. С палеца на 
дясната ръка затиснете 
дясната ноздра и вди-
шайте през лявата. След 
това затиснете лява-
та ноздра със средния 
пръст пак на дясната 
ръка, освободете дяс-
ната ноздра и издишай-
те през нея. След което 
вдишайте през същата 
ноздра (дясната), затис-
нете с палеца и изди-
шайте през лявата ноз-
дра.

Пак повторете също-
то отначало, като напра-
вите един непрекъснат 
цикъл - вдишване през 
първата ноздра, затис-
кане и издишване през 
втората; вдишване през 
втората ноздра, затис-

Американец обяви война на боклука, 
събира го в мазето си

Дейв и близките му са успели да съберат в пространството от 2 на 5 метра 
всичките произведени от тях отпадъци за 2008 г.

 Преди около година един доста загрижен за опазването на околната 
среда американец започва да складира всичките си отпадъци в мазето. 
Целта му е да сведе до минимум изхвърляния от него и семейството му 
боклук. 

Дейв и близките му успели да съберат в пространството от 2 на 5 метра 
всичките произведени от тях отпадъци за 2008 г. 

 “За период от шест месеца изхвърлихме по-малко от 14 кг боклук. 
Средно всеки американец произвежда 326 кг. Огромна разлика, нали?”, 
горд е той.

 По стълбите към мазето са подредени стотици стъклени и пластмасо-
ви бутилки, а самото помещение е пълно със сакове отпадъци, които са 
200 пъти по-малко от тези на средния американски гражданин. 

 За да постигне такъв резултат, Дейв е прибегнал до много простички 
решения - да пие вода от чешмата, вместо бутилирана, да купува ориза на 
килограм... Накратко - той е обявил истинска борба на амбалажа. 

Дейв е достигнал и до някои радикални, новаторски решения, които 
обаче често изненадват съпругата му Луиза:  “Една вечер се прибрах вкъ-
щи и открих, че Дейв е използвал миксера ми, за да мели отпадъците. Мик-
серът, който имам от години! Влязох в кухнята, видях какво е направил и 
се хванах за главата.”

Въпреки всичко американецът успява да предаде посланието си. От блога 
си Дейв обяснява колко проста е цялата схема: 

консумирайте разумно и изхвърляйте все по-малко. 

На 1 януари 2009 г. той няма да изхвърли събирания от него боклук в об-
ществените контейнери, а ще ги предостави на Музея на отпадъците в Къ-
нектикът, който проследява историята на отпадъците през годините.

(По материали от интернет)
Изпратил Сергей Инджов

Силата на 
контролираното 
дишане

кане и издишване през 
първата и т. н. Вдишвай-
те и издишвайте бавно и 
дълбоко, докато тялото 
ви се успокои.

Това упражнение 
можете да правите по 
всяко време - преди, 
след, както и по време 
на другите упражнения. 
Лявата ноздра приема 
повече магнетична 
енергия (отрицателна) и 
има връзка със сърцето, 
а дясната ноздра - елек-
трическа енергия (поло-

жителна) и има връзка с 
ума. Винаги започвайте 
дишането с лявата ноз-
дра.

Можете да завършите 
с няколко резки и дъл-
боки вдишвания и изди-
швания, едновременно 
през двете ноздри.

Дишане и упражне-
ния: контролираното 
дишане е неразделна 
част от упражненията и 
от йогийските пози. При 
всяка една от тях вдиш-
вайте, задържайте въз-
духа (колкото ви е удоб-
но) и издишвайте. Ако 
се задържите по-дълго 
време в някоя от позите, 
направете многократно 
вдишване, задържане и 
издишване. По този на-
чин вие ще премахнете 

стреса и ще засилите 
изхвърлянето на отро-
вите в организма. Освен 
това, практикувайки 
контролирано дишане 
по време на упражнени-
ята и йогийски пози, ще 
засилите максимално 
техния ефект върху тя-
лото ви.

Дишане и медита-
ция: контролираното 
дишане също е нераз-
делна част от медитаци-
ята. Правилото е след-
ното: вдишвате и изди-
швате определена ман-
тра, като мисълта ви е 
насочена към съответен 
енергиен център в тяло-
то или към обект извън 
него. И така - с много-
кратно повторение (виж 
раздел “Медитация”).
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

От двОра на баба

Квачка
Кокошчица една легнала сама,
яйчица си снесла да си мъти тя.
За кратичко се разходи на двора,
но що ли й трябваше тази беля.

Инкубаторки нападат, напират,
гонят я, скубят и калват де сварят:
Кога и защо е дръзнала сама
да лежи, рода кокоши да множи?

Плашила
Старото плашило си остана,
нова ситуация настана.
Граблив ястреб отдалече дойде
и пиленцата почна да яде.

Плашила още двечки направи
и за белята баба забрави.
Люшкат се и сега те на двора,
за да ни напомнят за позора.

А задуха ли вятърът силно,
като живи танцуват стабилно.
Нова музика надлъж и на шир
звънците стари разнасят безспир.

Бабичка лятото дойде у нас,
огледа се и се засмя в захлас.
Ако крадец случайно се вмъкне,
на тях той първо ще се натъкне.

Танцува едно и до лозата,
дръпнеш ли телта на плашилата.
Ех, колко е весело на село,
избирай лято такова смело.

ваканция
(на малките ми внучки)

Наближава, вече свършва срока,
идва пак ваканция „жестока”.
И там, на село, със козлетата,
ще играя вън по полетата.

Палави са много те, но зная,
с тях природата ще опозная.
Коя ли птичка е най-красива,
а пък друга само пакостлива?

Здравей, ти наше поле широко,
ще тичам и скачам нависоко.
Вятърът свири, пее, гони те,
а цветове цъфтят във клоните.

Слънцето с лъчите топли, гали,
огън в тебе иска да запали.
Стават бързо бузите червени,
а очите - весели, засмени.

Да готви бабичката я мързи,
но мляко дават нашите кози.
Работните дядови пчелички,
летят и събират мед за всички.

Като седна за кратка почивка,
ще си запея песен аз живка.
Славейчето няма да надпея,
но ще пея колкото умея.

вода 
от извора
Най-добре децата наши знаят
полезно къде е да играят.
Природата жива предпочитат,
грешките на времето отчитат.

Като птица те в клетка нехаят
и на стария свят виждат краят.
Тичат в имението на рода,
та да пият от извора вода.

Време е дошло да разберете,
бързо ръкавите запретнете.
Оставете старата панелка,
това е печеливша сделка.

Къщатата стара реставрирайте
и всичко красиво отбирайте.
Волно наследници да живеят,
да ви споменават и да пеят.

Автор на стихотворенията: 
инж. Бойка МАНЧЕВА,

Председател на екоклуб 
„Горско начало”,

с. Горско Сливово

Козле
Палаво е козлето, 
все нейде се завира, 
белята си намира.
Рови с рога навира,
света нов да открива,
но баба го затвори,
та денят й да спори.
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Господ е създал първите хора по свой образ и подобие. Следователно, те са 
били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народите се различават 
по физическа красота и интелигентност и това е следствие от неправилен 
начин на живот, лоши мисли и употребяване на вредна храна от предците 
им. Хората постепенно разрушавали телата си и чрез гените предавали оса-
катеността си на своите деца. 

Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните 
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в 
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

Живели едно време мъж и жена. Те си имали 
дъщеричка, хубава като цвете. Който я ви-
дел, очи не можел от нея да откъсне. Живели 
си те сговорно и щастливо, но не било пи-

сано това да продължи дълго - майката се разболяла 
от тежка болест и скоро починала. Останал сам-сами-
чък мъжът с момичето. Трудно му било да се грижи 
за всичко и съседите му го посъветвали да се ожени 
повторно. Скоро той довел вкъщи новата си жена. 
Мащехата също си имала момиче и така намразила 
заварената си дъщеря, че не можела да я търпи. Все 
я хокала и карала да върши най-тежката работа и все 
мърморела на мъжа си заради нея. Една вечер маще-
хата му рекла:

- Не ща дъщеря ти вкъщи. Да се маха оттук! Ако ли 
не - аз ще се махна!

Натъжил се мъжът. Той обичал много момичето си и 
не искал да послуша мащехата. Започнали всеки ден да 
се карат. Днес кавга, утре кавга и най-подир на бащата 
му причерняло пред очите. Дотегнал му такъв живот и 
склонил да направи каквото втората му жена искала. 
Мащехата замесила питка с пепел, турила я в торбата 
на мъжа си и го изпроводила от къщи заедно със зава-
реничето. Заръчала му да не се връща с дъщеря си.

Мъжът повел момичето към затънтена планина, 
обрасла с гъста гора. И щом се изкачил на един висок 
връх, извадил питката, търкулнал я по стръмното и 
казал на момичето да я донесе, за да обядват.

То хукнало след питката и дълго я гонило из тъм-
ните гъсталаци. Когато се върнало, бащата си бил 
отишъл. То взело да 
вика и да го търси. Ви-
кало и плакало, викало 
и плакало, скитало се 
из пущинака, докато 
се мръкнало. Извед-
нъж в тъмното съгле-
дало малка къщичка 
на горската поляна.

От прозорчето й се чул глас:
- Кой плаче? Момче ли си или момиче? Ако си момче 

- върви си по пътя, ако си момиче - влез при мене!
В горската къщичка живеела чудновата бабичка. 

Сивозелените й коси били много редки, но дълги и 
вятърът ги духал на всички страни, тъй че приличали 
на паяжина. Носът й бил остър, ноктите - дълги и за-
кривени, а на рамото й седял бухал. Горската магьос-
ница прибрала момичето при себе си и го нагостила.

На сутринта то станало рано и докато магьосни-
цата още спяла, разтребило, поръсило пода с вода и 
измело. А бабичката станала, умила се, взела бухала 
и тръгнала по свои работи из гората. Ала преди това 
заръчала на момичето да нахрани животинките й - все 
разни змии и гущери.

- И да не те е страх от гадинките ми! - рекла тя. - Те 
не хапят.

Момичето запарило трици, оставило ги да изсти-
нат и нахранило змиите и гущерите. После откачило 
мънистата от врата си и вързало на всяка гадинка по 
едно герданче.

По пладне бабичката се върнала, а гадинките я 
посрещнали и взели да й се хвалят:

- Бабо, кака ми върза герданче! Бабо, кака и на мене 
ми върза герданче!

Пък бабичката отвръщала:
- И баба ще върже на кака герданче! И баба ще вър-

же на кака герданче!
Близо до къщичката течала река. Щом се наобядва-

ли със сладката гозба, бабичката рекла на момичето да 
идат да поседнат край брега на реката. Подир малко 
слънцето напекло бабичката, тя се прозинала и рекла:

- Аз може и да заспя, а ти видиш ли водата да тече 
червена, не ме събуждай. Видиш ли я да тече синя, пак 
не ме събуждай. Ала щом потече жълта, веднага ме 
събуди!

И бабичката заспала. По едно време реката при-
дошла червена. След червената вода потекла синя. 
Синята вода се сменила със зелена, после на талази 
заприиждала черна. Най-накрая забълбукала жълта 
вода и момичето събудило бабичката. Тя бързо го уло-
вила за косата, потопила го в реката и викнала:

- Дръж, баби, каквото можеш! Дръж, баби, каквото 
можеш!

Момичето я послушало, хванало каквото му по-
паднало между ръцете и когато бабичката го извади-
ла от водата, държало едно сандъче. После горската 
магьосница изпратила момичето до пътя в края на 
гората, махнала му с ръка за сбогом и изчезнала. А то 
тръгнало по пътя и скоро се прибрало в къщи. Щом 

ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ
Българска народна приказка

застанало на прага, мащехата и бащата ахнали - едно 
златно момиче стояло на вратата и греело с невижда-
на хубост. Протегнало ръце златното момиче, подало 
сандъчето на баща си и когато той го отворил, що да 
видят - сандъчето било пълно до горе с жълтици. От 
този ден мащехата взела да вехне от завист, а й на 
мъжа си мира не давала да заведе и нейното момиче 
в гората, та да стане и то хубаво и богато.

- Щом толкова искаш, ще го заведа - склонил той.
И мащехата запретнала ръкави, гребнала от най-

хубавото бяло брашно и го пресяла три пъти. Оме-
сила питка, опекла я, увила я в чиста кърпа, после я 
сложила в торбата и я дала на мъжа си. Той нарамил 
торбичката и повел доведената си дъщеря към вър-
ха. Като стигнали на същото място, бащата търкулнал 
питката и изпратил момичето да я търси. После бързо 
се скрил и се върнал в къщи. Щом настигнало питката, 
момичето взело да търси баща си. Търсило, търсило, 
не го намерило. Заплакало, завикало и започнало да 
се лута из гъстата гора. Вечерта излязло край къщич-
ката на бабичката и чуло гласа й:

- Какво си ти, баби? Момче ли си или момиче? Ако 
си момиче - ела при баба, ако си момче - върви си по 
пътя!

- Момиче съм, бабо, момиче съм!
- Като си момиче, влез!
И също като предишния път бабичката магьосница 

прибрала гостенчето и го нагостила. Ала на сутринта 
то не станало от леглото преди бабичката. Почакало 
да му направят попара за закуска и пръста си дори не 
помръднало да разтреби и помете, както сторило дру-
гото момиче. Бабичката си замълчала, нищо не казала. 
Взела бухала и пак тръгнала в гората. Ала се върнала 
от прага и заръчала на гостенчето да попари трици и 
да нахрани животинките й. Казала му да не се плаши, 
защото не хапят. Момичето попарило триците, но не 
почакало да изстинат, ами веднага ги дало на змиите 
и гущерите да ядат и те си изпопарили езиците. И щом 
се върнала бабичката по пладне, посрещнали я и взе-
ли да се оплакват:

- Бабо, мене кака ме попари! Бабо, и мене кака ме 
попари!

- И баба ще попари кака! И баба ще попари кака! 
- намръщила се магьосницата.

Наобядвали се двете и тя рекла на момичето да 
идат край реката. Поседели малко, на бабичката й се 
додрямало и тя рекла:

- На мен ми се доспа, може и да задремя. Пък ти, 
видиш ли реката да идва червена, не ме буди. Видиш 
ли я да дойде зелена, пак не ме буди! Не ме буди и като 
я видиш бяла. Щом стане жълта, също не ме буди, ала 
видиш ли я черна, да ме събудиш!

Бабичката задрямала, а момичето видяло, че ре-
ката придошла червена. Изтекла се червената вода и 
дошла зелена. След нея потекла бяла. После бялата се 
сменила с жълта като злато. Момичето харесало жъл-
тата вода и топнало малкия си пръст в нея. Пръстът 
се позлатил и така си останал - златен. А подир злат-
ната вода потекла черна. Тогава момичето събудило 
бабичката, тя станала, хванала го за косите и го пото-
пила в черната вода. Държала го и му викала:

- Дръж, баби, каквото можеш! Дръж, баби, каквото 
можеш!

Грабнало момичето каквото му попаднало и ба-
бичката го извадила от водата. Девойчето държало в 
ръце едно сандъче. После магьосницата изпроводила 
гостенчето до края на гората и го пуснала да си върви. 
Щом момичето влязло вкъщи, мащехата примряла - 
дъщеря й била черна като дявол, а като отворили сан-
дъчето, от него се разпълзели жаби, змии и гущери.

- Какво си направил с дъщеря ми, проклетнико? - 
закрещяла злата жена на мъжа си.

- Ох! - рекъл той. - където заведох едната, там заве-
дох и другата. Каквото сторих с едната, същото сторих 
и с другата. Пък къде са ходили те, какво са правили и 
какво е станало - колкото знаеш ти, толкова знам и аз.

Не минало много време и царският син чул за злат-
ното момиче, което било толкова хубаво, че нямало 
второ като него, и го поискал за жена. Изпроводил 
сватове, ала мащехата скрила от тях златното момиче 
под едно корито и вместо него облякла в булчинска 
рокля и забулила в було своята дъщеря. Казала й да 
подава изпод булото само позлатения си пръст, та хо-
рата да мислят, че тя е златната невеста. Сватбарите 
тръгнали, а петелът спрял да рови из бунището, плес-
нал с криле, кацнал на стобора и изкукуригал:

- Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна 
кака - на кон язди!

Сватбарите се спогледали, почудили се и като не 
разбрали нищо, пак тръгнали. Петелът пак пропял:

- Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна 
кака - на кон язди!

- Каква ще е тази работа? - спрели се сватбарите, 
ала черната булка сритала коня и той пак тръгнал.

- Кукуригууу! Златна кака под корито скрита, черна 
кака - на кон язди! - продрал се пак петелът.

- Тази работа не е чиста! - решили сватбарите. - Я да 
видим кого водим на царския син!

Вдигнали булото на булката и що да видят - черна 
като дявол грозница. Върнали обратно лъжкинята на 
майка й и намерили златното момиче, скрито под ко-
ритото. И когато въвели златното момиче при царския 
син, целият дворец грейнал от хубостта й. Двамата се 
оженили и живели честито чак до старини.
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ

„На север към Русия
бесилото ми обърнете”...
(Последната му дума)

България трепери
в тежки рани,
Батак опожарен дими,
героите надеждата измами,
бесилката живота им скъси.
И ето го в желязо окован,
в очите горестта не спира само,
ще потъгува родният Балкан
за мъжкото му яко рамо...

Но трепна той. Главата се изправи,
палачите погледна като в бой,
последните си думи не забрави,
простена с яд и вой:
- На север, ефендим, на север
към Русия въжето обърнете,
очите ми натам да гледат нека,
оттам ще дойде бавно и полека
и вашата смърт!... На север,
на изток въжето поставете.

Иван БУБАЛОВ

ПРЕДАТЕЛСТВО

Объркана мисъл в ума ми кръжи -
повтаря се сагата, зная.
И този товар непрестанно тежи -
така ще е до безкрая.

Предадена бях, презирах лъжата -
предателка станах от раз.
Със лекота продължавам играта -
съвети не искам от вас.

Виновно честта ми дълбоко се скри
в лъжи, изтъкани от злато.
Болнаво сърцето крещи ли, крещи -
затъвам в отровното блато.

И лек за отровата никъде няма -
балсам миротворен вони.
Със болка си спомням как с теб двама
бяхме щастливи души.

Стойка Стоянова КАМБУРОВА-
ЧОЛАКОВА

КЪМ СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

     В просторите на времето трънливо 
     посяхте вие силни семена 
     със ум и с дръзновение бурливо, 
     с надеждата за плодна бъднина. 
И сетне плод роди се благотворен 
за славата на идни времена –
със екота на буквите гръмовен 
роди се всеславянска писмена.
     Създадохте вий азбуката нова 
     за всичките славяни на света, 
     спасихте ги от чуждата отрова 
     и път посочихте им в бъдността. 
След вас поеха пътя Климент, Сава, 
Гораст и Ангеларий, и Наум,
разнасяха словесната ви слава, 
трасираха най-слънчевия друм. 
     И ние, българите, се гордеем 
     и славим светлите ви имена, 
     че с родно слово пишеме и пеем 
     и сееме звънлива светлина. 
Наистина: във времето трънливо 
посяхте вие силни семена, 
със ум и дръзновение бурливо 
за слава и във бъдни времена.

ЕЗИК БЪЛГАРСКИ

Език - магия! Чародейство свято! 
Избухнал глас във глуха тъмнина 
разпръснал живо ехото крилато, 
дарил България със светлина!

(1843-1876)

Език велик на праотци велики, 
език на малък, но бурлив народ, 
надмогнал гнет и бури разнолики, 
към бъдното намерил своя брод!

Език на нашия народ преславен, 
езикът на Методий и Кирил, 
с негаснещ дух във времето запазен, 
една звънлива сила съхранил.

И нека времето прегради няма, 
и нека тая реч да си звучи. 
Народ с историята си голяма 
в пределите световни да личи!

БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН

НАШ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!
Враговете те осъждаха на смърт
и мъчеха се да те оковат,
и жив се мъчеха да те заровят,
та бурени над теб да порастат!
Но в църквички в земята закопани,
в затънтени градчета и села,
в планинските мах̀ лички
под снежните била
ОСТАНА ЖИВ!
Остана жив,
защото си от кремъка изсечен
на непокорните балкански канари,
защото ти от дивни звуци си изваян,
защото
нито меч, ни огънят те покори!...

Език на Минало и Настояще, 
език на Утрешния ден! 
Бъди все тъй звънлив и силен! 
Бъди безкрай благословен!

Харалан НедеВ

МОЛИТВА

Господи, Боже мой, дай ми съдба.
Съдба по-различна от тази,
в която да няма печал и тъга
и мъка, заливаща на талази.

О, Господи, Боже мой, любов ти ми дай.
Любов всеотдайна и нежна,
да опитам и аз от земния рай,
да затопля душата си скрежна.

Или Господи, Боже мой, покой ти ми дай.
Покой тъй жадуван и търсен,
да може да дойде желаният край
на живота ми бурно разтърсен.

Стойка Стоянова КАМБУРОВА-
ЧОЛАКОВА
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

...Приседнал момъкът на тротоара, а 
отвътре той усещал,
че свети като слънце.
А туй безкрайно топло и приятно слънце 
запалило се от прозрение. Разбрал 
въпроса на въпросите и неговия отговор 
намерил.
Тогава той китарата си от калъфа 
трескаво измъкнал,
задвижил пръстите по струните й и 
запял:
Човекът всеки, независимо дали е мъж 
или жена,
млад ли е или пък старец,
стреми се да реализира свойта пламенна 
мечта,
която цял живот във него се таяла.
Но краят на това бездействие настъпва 
най-накрая,
когато тоз човек във миг един ще 
осъзнае,
че щастие безкрайно от живота той 
очаква,
и търси го във всичко.
И не след дълго той ще проумее, поради 
това, че той заел се е да търси, 
къде да го намери.
И няма тук значение кога ще стане ясен 
нему тоз въпрос,
достатъчно е отговорът да го намери:
От тази тук природа, създадена на таз 
планета чудна, човекът част е.
Единствено чрез нея би могъл в живота 
си човекът
безкрайността на щастието да напасне.
И само в нея отклик на човешките 
потребности
от щастие, любов и здраве може да 
достигне.
Храната и водата дарява на човека 
единствено природата.
Подслонът сам човекът ще си съгради.
Защитата ще бъде му подсигурена, 
когато с изобилието от животни своето 
семейство обгради.
А любовта - най-важната съставка на 
живота,
от своята избраница или избраник ще 
получи.
И само там, сред чудните „съставки” на 
природата,
ще може помежду им да се задържи и да 
ги радва.
Но що да стори клетият човек, когато 
във наследство той не получава
ни райската градина сътворена,
посадена и отгледана от неговите 
дядовци - предци,
ни очите му, които като малък не са 
могли да видят и попият
примера за туй, как рай такъв природен 
се гради.
И няма той къде сега да види и да 
проумее
как може от необработената, пуста 
равнина
райската градина да зазрее и да дава 
плодове.
И в нея със семейството си свое и рода
човекът в радост да прекара дните си на 
таз земя.
Единствено фантазията му на помощ ще 
се притече
и само там ще може той да види 
източника на човешкото безкрайно 
щастие:
И любовта,
която не угасва, а с всяко утро се 
подклажда от галещите ласки на деня.

И чувството на благодарността,
излизащо от него на смрачаване,
когато прелестният ден си заминава и 
мястото си той отдава на нощта.
Ще затвори тоз човек очите си и там, във 
мрака, едно подир едно 
ще почне да подрежда в избрания от 
него ред
от всичките растения онези, които много 
му се нравят.
И рая свой във този порив див ще почне 
да твори.
Дни и нощи ще минават, но мисълта си 
няма мирна да оставя,
дорде картината му във ума не стане 
ясна.
Дорде отделните природни компоненти 
не се явят пред него наредени, 
в хармония едно до друго да стоят,
така че радостта да предизвикат не само 
в него и в неговата дама,
но най-вече във децата.
Когато види тоз човек, (а тоз човек – това 
си ти),
оградата от храсти и дървета, които 
дружно за „ръце” земята лично негова 
опасват;
Когато види езерцето и върбата плачеща 
над него клоните си дълги да провесва;
Когато борове и дъбове и други тям 
подобни 
короните си вдигнат и с повея на вятъра 
запеят;
Когато сенките им прилъстят прохладата 
през летните горещи дни
и там наред с децата и маминка, и татко 
радостни се заседят;
Когато зарзаватът плодовете си завърже,
насищани от лятното горещо слънце,
и весели децата доматчета берат;
Когато царевицата и слънчогледът 
родителите оберат
и с туй започнат зимнината да тъкмят;
С децата засъбират орехи и лешници, 
ябълките, мушмули и круши,
и в зимника на рафтовете подредят;
Когато в сгушената малка къща всичките 
се съберат
и зимните игри започнат;
Когато мама с ръкоделие захване се, а 
тате дялка нещо на тезгяха,
а децата гледат ги внимателно и с 
нетърпение очакват те мига,
във който ще захванат нещо толкоз 
интересно,
прекарвайки деня си в творчество и 

ПЕСЕНТА НА БАРДА
веселба;
Кога съседските деца събрали са се тук 
да поиграят на „съдба” и по-големите 
по-малките на нещо научават;
Кога зелената поляна пред дома със 

пухкавата, мека на снега завивка се 
покрие, 
и всичките - кой бос, кой по чорапи или с 
обущета от топлата уютна стая изтърчат 
и във снега по своему се заиграят;
Когато младият необуздан немирник със 
татко във гората се разхожда
и за дивите животни понаучи,
а дъщеричката със мама за ръчичка 

поляните околни пообиколи
и билките лечебни тя разучи;
Когато всичко туй в съзнанието ти 
реална форма придобие; Съставен 
бъде образ от картините природни 
достоверни, оплетен бъде в чувствата на 
увереността и светлата мечта, 
тогава силата, която ще те поведе напред 
към своя рай, не би могла със нищо да се 
обуздае, ти чувстваш вече радостта!
Тогаз евентуални пречки по 
осъществяването на замисления план
не биха те могли да те пречупят и 
притиснат.
Затуй, защото щастието вечно си 
почувствал
и с друго нищо като перспектива не би 
могъл да замениш.
Каквото и животът ти да ти предлага
единствено онуй, което на щастието 
вечността създава,
ще бъде в мислите ти оценено - 
единствено онуй, което в представата ти 
райска фигурира.
Ще знаеш ти, че ще е трудно, но не и 
непосилно.
И все по-силно ще желаеш труда си в 
станалата висша кауза да впрегнеш – рая 
личен на земята за себе си и своето 
семейство да твориш.
И ще разкажеш ти на своите другари и 
другарки
каква мечта във теб се е зародила.

Едни ще бъдат възхитени, другите по-
малко.
Едните ще ти кажат хайде, другите ще се 
подвоумят.
Но ще пообмислят таз идея нова и 
наново ще решат.
Щом някой смее за рая да мечтае,
за себе си и своето семейство той да го 
желае, 
да помечтаят те, макар и плахо, все ще 
могат.
И две безсънни нощи ще прекарат, 
обзети те от силно вдъхновение,
а на третия ден ще заявят пред всичките 
си близки и познати
каква мечта ги е лично посетила и 
пуснала е корените свои трайно в тях.
Така първоначално всички с тази своя 
пламенна мечта,
чиято сила се е възродила, понеже дали 
са й свобода,
ще озарят наново сивите си дни.
А след това конкретни стъпки те ще 
предприемат
и с крачка мъничка след крачка напред 
ще почнат да вървят.
Парченце от земята пуста ще потърсят и 
ще изберат,
и кой с палатка, кой със каравана,
по двама или единично
на своята земя избрана ще се задържат.
Ще крачат трескаво по нея и ще 
размишляват.
Плана досегашен с нея ще сравняват и 
ще претворяват.
Идеите във него със земята своя 
новопридобита ще напасват.
Ще видят, че не всичко те могли са да 
предвидят,
и в известна степен те отново в 
творчество ще трябва да потънат.
Но това ще бъде стимул още по-голям 
за тях,
защото те за опит ценен ще приемат 
досегашния си суховат, теоретичен план.
Месеци, години ще изпълват, а дните в 
тях – 
ще бъдат те по-ценни и от век.
Ще вижда в тях човекът как растат 
садените от него храсти и дървета,
как силно към небето се стремят.
Как хълмовете, гдето го заобикалят със 
сродните съседи по идеи, се покриват, 
райските градини се множат...
И чак тогава може би ще може тоз човек 
и неговите пламенни съседи
на залез слънце да поприседнат и на 
мисълта си малко отдих да дадат.
Ще почувстват, че от месеци, дори 
години, мечтата своя страстно те 
преследват,
и досега и капка мира те не са си дали.
Но тяхната идея започнала е в скорост 
да се материализира
и малко й остава рая да им донесе.
А туй, що още не е съградено, времето 
ще доиздигне и ще увековечи.
Ще може всеки, дръзнал над всичко да 
постави свойта странна цел, да заяви, че 
правилния избор е направил,
откликвайки достойно на своите мечти.
Подсигурил е той на своя род за 
поколения напреде рая
и за своя си живот докрай изпълнен с 
щастие да бъде.
Каквото е желал – направил е, и отсега
остава му да му се радва.
Семейството си силно да обича, старите 
и млади да почита, на който може да 
помага...
Със тях, с които той успява земния 
прекрасен рай да сподели
и всички заедно да му се радват.

Станислав СпаСов



18 Митове, легенди 18 - 24 май 2009 г.

Д-р Николай ИЛИЕВ 

(продължение от 
предния брой)

Още щом излязъл 
Ефта от стаята на онба-
шията, двамата с Тефик 
ефенди се спогледали 
и без думи се разбрали. 
С тия гяури на глава не 
можело да се излезе и 
затуй решили бързо да 
пипат и още тая нощ, 
дорде се усети Ефта, Бо-
журка да грабнат.

- Ще ти дам двама от 
моите бабаити - рекъл 
онбашията на Тефика. 
- Пешкин момчета са. 
Бързо и чевръсто пипат, 
не си поплюват, с тях 
чудо работа ще свър-
шиш.

Още същия ден два-
мата бабаити и Тефик 
ефенди по мръкнало се 
събрали в Конака на он-
башията, както се били 
уговорили. Дълго време 
планове кроили и пре-
кроявали как по-лес-
но и неусетно Божурка 
да отвлекат. Накрая се 
разбрали и уточнили 
тая работа да я свършат 
още тая вечер, къде по-
лунощ.

Тефик ефенди и 
двамата му помагачи, 
въоръжени до зъби, по 
различни пътища, да ги 
не види никой, се събра-
ли над селото. Потулили 
се в гората сред храста-
лаците. Мястото не било 
много далеко от Ефтова-
та къща. Човек да минел 
покрай тях, не можел да 
ги открие. Мъкнели със 

себе си и един кон за Бо-
журка. Като денк щели 
да я свържат и отнесат.

Час време мина-
ло откак се спотаили в 
храсталаците, месечи-
ната се издигнала висо-
ко, но те не бързали да 
тръгнат. Полунощ чака-
ли да стане, всичко да 
замре, че тогаз. Изтегна-
ти на тревата, дремели в 
очакване.

- Хайде, време е - сбу-
тал ги изведнъж Тефик 
ефенди и станал. - И как-
то съм ви казал, умната! 
Изпортим ли работата, 
да ми се не мяркате сет-
не пред очите!

Двамата бабаити се 
измъкнали от храста-
лаците, пооправили се, 
наместили пищовите и 
ножовете си и тихо, без 
дума да рекат, тръгнали 
подир Тефик ефенди, 
който вървял отпред и 
ги водел. Отначало се 
спуснали бързо по на-
надолнището, но щом 
наближили селото, поч-
нали да се промъкват 
предпазливо, едва при-
стъпвайки, а на места 
пълзели. След малко се 
изправили до плета на 
Ефтовия двор откъм го-
рата. Наоколо било тихо 
и нямало нищо подоз-
рително. Заобиколили 
къщата, огледали я от 
вси страни и се спрели 
до портата откъм пътя. 
Тефик ефенди я напъ-
нал, но вратата се ока-
зала запъната и здраво 
залостена отвътре. Като 
видял, че не може да се 
влезе, Тефик ефенди, 

заедно с единия от ба-
баитите се покатерил 
на дувара, а другият ос-
танал отвън да варди. 
Огледали предпазливо 
двора и като се уверили, 
че всичко е спокойно, 
леко се прехвърлили 
вътре и се спотаили. Сега 
останало само да пре-
косят двора и да стигнат 
до вратата на къщата. 
За по-сигурно се про-
мъкнали покрай дувара. 
Педя по педя пристъпя-
ли, леко и предпазливо 
се измествали, че дори 
и кучето не ги усетило. И 
тъкмо Тефик ефенди се 
наканил да отскочи към 
вратата, взел че закачил 
с крак, без да иска, един 
клон от дръвника и така 
го разтърсил, че кокош-

ките дето спели на него, 
подплашени, с крясъци 
се разхвърчали на всич-
ки страни. Скокнало и 
кучето. Дърпайки се на 
синджира, то настърве-
но залаяло неканените 
гости. Време за умува-
не и суетене нямало. 
Станалото-станало, два-
мата прекосили двора, 
прескочили стъпалата, 
застанали от двете стра-
ни на вратата и се ослу-
шали. Лаят на кучето не 
преставал. Тефик ефен-
ди измъкнал от пояса си 
парче сланина, размач-
кана и омотана с къл-
чища, и му я подхвър-
лил. Кучето я налапало, 
сетне взело да скимти, 
да се дави и много ско-
ро лаенето му секна-

ло. Още миг, двамата с 
голи ятагани и пищови 
щели да нахълтат вътре. 
Предвкусвал вече Тефик 
ефенди успеха на своето 
пъклено дело. Предста-
вял си той как щели да 
притиснат на одъра из-
ненадан спящия Ефта и 
да грабнат хубавата му 
щерка. И тъкмо се нака-
нили да отворят вратата, 
се дочуло да приближа-
ват нечии стъпки. Бързо 
отскочили встрани, при-
лепили се до стената и 
зачакали.

Усетил в съня си при-
прения лай на кучето, 
Ефта разтрил очи и се 
ослушал. Чул крякане-
то и прехвръкването на 
подплашените кокош-
ки. “Сигурно лисица пак 
е дошла!” - помислил 
той и станал да види 
какво има. Понаметнал 
се, взел един фенер, за-
палил го и тръгнал към 
вратата да излезе. Хич и 
през ума му не минавало 
каква опасност се крие 
зад нея. Ден не беше 
минал откак ходи при 
онбашията и не се и на-

дявал, че толкова скоро 
ще предприемат нещо 
срещу него. Открехнал 
леко вратата, лъхнала го 
хладина и току прекра-
чил прага, усетил само, 
че нещо се стоварило 
върху главата му. Очите 
на Ефта се премрежи-
ли, изгубил съзнание и 
рухнал безчувствен на 
плочника пред врата-
та. Тефик ефенди бил 
му нанесъл силен удар 
с дръжката на пищова 
си. Фенерът отскочил на 
една страна, разбил се 
на парчета и газта оляла 
всичко наоколо. Черве-
ни пламъчета запъл-
зели на всички страни, 
пламнала и се разгоря-
ла дървенията.

Двамата похитители 
без да се бавят преско-
чили тялото на Ефта, 
блъснали вратата на 
одаята и се вмъкна-
ли вътре. Разбудена от 
необикновения шум и 
тупурдията, баба Мага 
тъкмо ставала от одъ-
ра, а Божурка отмятала 
чергата от себе си, ко-
гато налетели връз нея 
и я сграбчили два чиф-
та яки ръце. Ужасена, 
Божурка надала силен 
писък, опитала се да по-
бегне, но Тефик ефенди 
я хванал за косата, бър-
зо натикал една кърпа 
в устата й, двамата я 
налегнали на миндера, 
като се мъчели да й за-
вържат ръцете. Божурка 
отчаяно се мятала на вси 
страни, ритала с крака и 
се мъчела да се отскуб-
не от ръцете им. Баба 
Мага тъй и замръзнала 
на одъра, скована от 
ужас, занемяла и преб-
ледняла, но бързо се 
окопитила, разбирайки 
какво става - че искат да 
отвлекат Божурка. Зави-
кала с колкото й глас бил 
останал Ефта на помощ 
и се нахвърлила върху 
похитителите, внучката 
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СЕЛО АДАМОВО И  НЕГОВАТА ЗЛА ОРИСИЯ
си да отърве. Хапела ги, 
щипела ги и деряла, с 
юмруци налагала къде-
то завърне. На няколко 
пъти Тефик ефенди и 
другият разбойник я из-
блъсквали, ама старата 
баба като хищна птица 
с остър писък отново се 
спущала върху тях. Тога-
ва единият, виждайки, 
че тая проклета баба с 
крясъците си може да 
им обърка работата, 
комшиите да докара, 
пречи им и ядове съз-
дава, извърнал се и я 
наръгал в корема.

В туй време огънят 
отвънка все по-силно 
се разгарял, бързо об-
хванал едното кьоше на 
къщата и плъзнал към 
покрива. Ефта продъл-
жавал да лежи на прага 
като безжизнен труп, 
огънят го напичал, но 
той не се помръдвал. 
Пламнал и долният край 
на ризата му, някаква 
ужасна пронизваща 
болка го накарала да 
се сгърчи като червей 
и върнала съзнанието 
му. Отворил очи, издър-
пал се на една страна и 
се облегнал до вратата. 
Зашеметената му глава 
тежала, като че ли била 
пълна с олово. В този час 
до ушите му долетели 
отвътре сърцераздира-
телните и смразяващи 
кръвта писъци на майка 
му. Сякаш светкавица 
проблеснала и проясни-
ла съзнанието му. Ефта 
разбрал какво се било 
случило, скочил като 
разярен звяр и с кръвя-
сали от удара очи граб-
нал секирата зад врата-
та и се втурнал вътре. 
Това бил мигът, в който 
единият от разбойни-
ците изтеглял кървавия 
си ятаган от корема на 
майка му и тя се свлича-
ла безмълвна на земята.

С нечовешки вик и 
страшна сила Ефта сто-
варил секирата върху 
плещите му и го раз-
цепил до сред гърба. 
Тефик ефенди, който 
притискал Божурка на 
миндера и я омотавал 
с въжета, скочил като 
ужасен, измъкнал пищо-
ва си от пояса и гръмнал 
срещу Ефта, който се бил 
извърнал и замахнал с 
тъпото на секирата към 
него. Нищо не могло да 
отклони смъртоносният 
удар на секирата, коя-
то Ефта стоварил върху 
главата на Тефик ефен-
ди и пръснал черепа му 
на парчета.

Отвън, към улицата и 
двора, се чували възбу-
дените викове на хора, 
дрънкане на котли и 

кофи. Селяните мисле-
ли, че е станал пожар и 
се били струпали да га-
сят.

През това време вто-
рият помощник на Те-
фика, дето го оставили 
да варди при портата 
отвън и да им се прите-
че на помощ при зор-
заман, усетил, че става 
нещо нередно. Свирнал 
веднъж-дваж, но никой 
не му отвърнал. А кога-
то чул мъжки гласове и 
стъпки на тичащи хора, 
взел че офейкал към го-
рата. Постоял още мал-
ко да види какво става, 
по дрънкането на котли-
те и кофите разбрал, че 
хората се били захвана-
ли вече да гасят пожара, 
а наред с това прозрял 
и страшната истина, че 
Тефик ефенди и друга-
рят му вече не са между 
живите. Друго не му ос-
тавало какво да прави 
и избягал. Безшумно се 
заизкачвал нагоре по 
пътеката, намерил за-
вързания кон, метнал се 
на гърба му и поел към 
Таран паланка при он-
башията да му разкаже 
какво се случило.

А Ефта, като захвър-
лил секирата, бързо 
измъкнал натъпканата 
кърпа из устата на Бо-
журка, която се задуша-
вала от нея и едвам ди-
шала, разхлабил въжето, 
впило се в ръцете й, и 
се затичал към майка 
си. До одъра с изцъкле-
ни очи лежала превита 
баба Мага. Отново се 
върнал Ефта при Божур-
ка, развързал ръцете й, 
отмотал въжето около 
тялото й, грабнал я на 
ръце и я изнесъл вън на 
хладина да се посвести. 
Сетне се върнал отново 
и изнесъл безжизнения 
труп на майка си.

Чак сега струпалите 
се навън селяни - мъже, 
жени и деца, притекли 
се да видят какво става 
и да гасят пожара, раз-
брали какво голямо не-
щастие било сполетяло 
Ефта. Но наред с това 
изтръпнали при мисъл-
та какво ли още ще се 
случи след всичко туй...

А Мурад, по най-пре-
ки пътища, рано-рано се 
завлякъл в Таран палан-
ка. Намерил онбашията 
и набързо му разпра-
вил за бедата, която ги 
била настигнала, и свит 
в кьошето зачакал да 
види онбашията какво 
ще му нареди... А той 
като чул за станалото с 
Тефик ефенди, така се 
разярил, че сал от кожа-
та си не изхвръкнал. Не 
се надявал той на такъв 
злополучен край и та-
кава лоша вест да чуе, 

през ума му не минава-
ло. Въртял се като бе-
сен из стаята, викал, че 
чак Конакът се тресял. 
Страшни закани и ругат-
ни сипел, гневни погле-
ди към Мурад отправял, 
който не смеел да пом-
ръдне, камо ли глава да 
повдигне.

- Как можахте, бре, 
как можахте, пезевенци 
такива! - не преставал 
да крещи и хули онба-
шията. – Да се оставите 
на един мръсен гяу-
рин... Та и тебе, бре сине 
майчин такъв, защо те 
изпроводих, да те беше 
заклал Ефта, та да не те 
гледам сега тука. Та за 
пръв път ли ви е, бре? 
Гледай ги ти... кюския за 
тебе, Мураде, ама по-
дебела, а сега си ми се 
окумил тука... да те гле-
дам, да ти се радвам, а? 
Няма да му се размине 

на Ефта, кожицата му ще 
смъкна, на кол ще го на-
бия, а пипна ли Божур-
ка, ще видите кой е он-
башията А сега, хубаво 
си отваряй ушите и очи-
те и слушай! Тая вечер 
ще бастисаме Адамово. 
Събираш момчетата, 
много не трябват, ама 
пешкин да са... Правете 
каквото искате, но Ефта 
жив или мъртъв го ис-
кам, а без Божурка хич 
да не се връщаш! Че тоя 
път знаеш... въжето и на 
върбата! 

Още същата нощ Ефта 
Радосов погребал не-
щастната старица. Изви-
кал стария поп, който я 
опял набързо, разтегнал 
колата, турил дългите 
ритли, бързо натоварил 
покъщнината и багажа, 
който били натъкмили, 
сбогувал се с когото мо-
гъл, прекръстил се сми-
рено и потеглил... Никой 
не разбрал за къде и по 
кой път хванал... А и се-
ляните след станалото 
се подплашили, всичко 
можело да им дойде до 
главата, чудели се как-
во да правят и кой път 
сега да хващат. Някои 
давали съвет подир 
Ефта да тръгнат, че тая 
работа така нямало да 
остане, че голяма беда 
над селото е надвисна-
ла. Някои по-плашливи 
или предвидливи ре-
шили да не замръкват 
в селото. Натоварили 
колите с каквото мог-
ли, по съседните села 
се пръснали да изкарат 
по някой ден, дорде се 
размине и позабрави, 
а много си останали, за 
зло не мислели. 

Но злото дошло като 
изневиделица. Току-що 
се мръкнало и взело да 
притихва, от двете стра-
ни на селото се чула пу-

котевица, последвана 
от откъслечни гърмежи, 
жални вопли и писъци 
на жени и деца. Мурад с 
неговата тайфа разбой-
ници обграждали село-
то от две страни. Високо 
се извисявали пламъци-
те на запалените купи 
сено, светнало като ден. 
Надавайки грозни ви-
кове, настръхнали като 
зверове, турците връх-
литали от вси страни, 
кръстосвали из двори-
щата, въртели бясно 
ятагани и безмилостно 
сечели де каквото срещ-
нат, та и кучетата не 
подминавали. Настана-
ла небивала страхотия. 
Никой милост не чакал 
и кой как могъл в гората 
спасение търсел. Всички 
като обезумели - мъже, 
жени, деца, стари и мла-
ди, към гората бягали.

Мурад с още двама 
черкези се затекъл към 
Ефтовата къща, блъснал 
портата, влязъл в двора 
и къщата, но от Ефта и 
Божурка нямало и сле-
да, само в одаята про-
снати на земята лежали 
вкочанени обезобразе-
ните трупове на убитите 
му аркадаши. Запалили 
къщата и бързо се спус-
нали надолу по улицата... 
Не след много селото за-
пустяло, а развилнелите 
се шайкаджии се отдали 
на грабеж.

Никой не посмял да 
се върне в опустошено-
то село...

Чак след три дни се 
престрашили някои, до-
шли колкото да погребат 
убитите и да приберат 
нещо, ако е останало от 
покъщнината и добитъ-
ка. Никой не останал да 
живее тук, пръснали се 
хората.

Скоро на няколко 
километра от Адамово 
между гористите скло-
нове на планината из-
никнало ново селище. 
Изградили го бегълците 
от Адамово. Но на се-
лището дали друго име 
- Еловица, не само да 
напомня за местността, 
от която били дошли, а 
и за заблуда на турците. 
Само в с. Радово проку-
дените запазили името 
на родното си село, като 
нарекли махалата, която 
създали в долния край 
на селото край реката, 
Адамовата махала. Така 
се нарича и днес тази 
махала. За Ефта Радосов 
и Божурка повече нищо 
не се чуло.

А онбашията си из-
пълнил заканата към 
Мурада - взел, че го обе-
сил на върбата край ко-
нака...
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Силата на човека е в мисълта. Тя създава цялата вселена. Тя е творчески 
принцип. Когато всички хора се обединят в своята мисъл, и невъзможното 
става възможно.

Петър Дънов

Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, 
те биха постигнали големи резултати.

Петър Дънов

Дълбока тайна

Борът е от Бога
Господ и Дявола били съдружници. Господ вла-

деел Земята, додето тя е зелена, а Дявола владеел 
Земята при окапала шума. Всяка есен те се сменя-
ли. Ако лятото е късо - Господ губел, ако Зимата е 
кратка, Дявола губел.

За да надвие на Дявола, Господ измислил Бора 
- дървото да е вечно зелено и Господ да владее 
Земята през всичките сезони на годината. Където 
има бор - Господ е там през всичките сезони.

Но Дявола се ядосал и взел свредел - да пре-
върти боровете, за да изсъхнат. На тези места се 
появили чворовете - те са печати на Дявола. Ала 
боровата гора расте и зеленее.

И когато си близо до бор - да знаеш: от друга-
та страна на бора е Господ. Не го търси, а посади 
борче, за да станете съдружници. И ако дочакаш 
да падне шишарка от посадения от тебе бор - то 
това е най-хубавият Божи подарък.

В билката „имел” е вградена Орфеевата пентагра-
ма. А това е Еньовската китка, която се вие на дъба. 
Посветените тракски жреци са знаели дълбоката 
тайна - светилищата на траките са били близо до дъ-
брава.

Но Орфеевата пентаграма е вградена и в родоп-
ската пентатоника на песните. И когато се венчае 
Еньовската китка с божествените родопски песни, 
се ражда космическа хармония.

Тръгнем ли с песен по Орфеева пътека, ще се 
доближим до сърцето на космоса. Не се ли въртят 
всички звезди и съзвездия в брилянтни спирали, 
чертаейки по небето Орфееви пентаграми? Чрез 
Орфей и неговия знак ще достигнем до сърцето на 
космоса и до космоса на сърцето. Но колко е дъл-
боко и високо едновременно, Господи!

Никола Гигов
Из “СИТОТО НА БОГА”

ПРИТЧА

Един носач на вода в Индия имал 
две стомни. Носел ги провесени от 
двете си страни на дълъг прът, кой-
то минавал над раменете му. Едната 
стомна била спукана. Здравата стомна 
винаги пристигала пълна по дългия 
път от потока до къщата на господаря, 
а пукнатата – наполовина празна.

Това се повтаряло всеки ден в про-
дължение на две години. Естествено, 
здравата стомна била горда, че изпъл-
нява достойно това, за което е създа-
дена. А пукнатата се срамувала от това, 
че можела да свърши само половината 
от това, за което била направена.

Един ден на извора тя казала на но-
сача на вода:

- Срамувам се от себе си и искам да 
ти се извиня.

- Защо? – попитал носачът. - От как-
во се срамуваш?

- За тези две години заради пукна-
тината ми аз доставях до къщата на 
господаря само поло-
вината вода, която на-
ливаше. Ти си вършеше 
съвестно работата, но 
заради моя недостатък 
не получаваше пълно 
възнаграждение – ка-
зала стомната.

Носачът на вода я 
успокоил и й казал:

- Сега, когато вървим към къщата 
на господаря, искам да забележиш 
красивите цветя по пътя.

Докато се изкачвали по хълма, ста-
рата пукната стомна забелязала реди-
ца от стоплени от слънцето красиви 
цветя и много ги харесала. Но в края 
на пътя тя отново била тъжна, защото 
половината вода пак изтекла и отново 
започнала да се извинява на носача. А 
той й казал:

- Забеляза ли, че имаше цветя само 
от твоята страна на пътя. Това е така, 
понеже аз, знаейки за твоя недо-
статък, го превърнах в предимство. 
Посях цветя от твоята страна на пътя 
и всеки ден, докато се връщах от пото-
ка, ти, без да знаеш, ги поливаше. През 
тези две години аз късах от тези пре-
красни цветя и с тях украсявах масата 
на господаря. Ако ти не беше такава, 
каквато си, той нямаше да има тази 
красота в дома си.

Всеки от нас има своя уникален 
недостатък. Ние всички сме пукнати 

стомни. Но благо-
дарение на пук-
натините и недо-
статъците ни ние 
живеем взаимно, 
допълвайки се 
заедно, и по този 
начин животът ни 
става по-интере-
сен и пълноценен.

ДВЕТЕ СТОМНИ

ПРИТЧА

Старецът се прибираше омърлушен. 
Беше ходил на лекар в близкия град за-
ради болките и отпадналостта, които из-
питваше от няколко седмици насам. До-
кторът го прегледа, извърна с неудобство 
поглед от овехтелите му дрехи и каза:

- Работата е сериозна, дядо. Ще трябва 
да се купи скъпо лекарство.

- Колко скъпо бе, дете, че пенсията 
ми е... - не довърши старецът.

Залисан в тежките си мисли, той не 
усети кога е стигнал до старата си, но 
спретната къщурка. Отвори портичка-
та и погледът му се спря върху старата 
ябълка, чиито клони бяха отрупани със 
започнали да почервеняват плодове. 
Старецът с радост погали грапавата 
кора на дървото и в главата му изникна 
идея - ще продам ябълките, ще си купя 
лекарство.

Дядото внимателно обра плодове-
те, подреди ги в няколко щайги и рано 
сутринта зачака първия рейс за града. 
Някакъв младеж му помогна да качи 
щайгите в автобуса, така че около 8 
часа, когато първите посетители взеха 
да се появяват, той вече беше на паза-
ра. Подранилите купувачи се отправяха 
към сергиите с едри, добре подредени 

вносни плодове, а щайгите с малко по-
дребничките и неугледни ябълки оста-
ваха подредени под сянката на близко-
то дърво.

Отдолу се зададе 5-6-годишно 
момченце с окъсани дрешки. Погледът 
му жадно шареше по отрупаните щан-
дове.

- Ела тука да си вземеш една ябълка, 
бе чедо - не издържа старческото сър-
це.

- Ела, ела, вземи си, колкото искаш.
Детето си взе две ябълки, като каза, 

че взима едната за кака си, поблагода-
ри и захрупа вкусната ябълка. Очите му 
искряха от удоволствие.

- Да си жив и здрав, дядо - каза хла-
пето и изхвърли остатъците в близкото 
кошче за боклук.

След малко се зададе друго дете с 
баба си. Старецът подаде ябълка и на 
него. Детето му благодари с усмивка.

Движението през пазара нараства-
ше и дядото не пропускаше да предло-
жи по една ябълка на всяко минаващо 
край него дете. Към обяд, когато поглед-
на към празните щайги, разбра, че не 
беше продал нито един килограм. Беше 
раздал всичко на минаващите деца.

Изправи се. От прегърбената му фи-
гура не бе останал и помен. Очите му 
блестяха - беше оздравял.

ЛЕКАРСТВОТО
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото 
измерение.”

Петър Дънов

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов

Васил КаНисКоВ

За теменугата се знае 
още по-малко, откол-
кото за тръна. От Абсо-
лютния Дух тя е взела 
творческия импулс, об-
менила го е със стреме-
жа към Истината и Сво-
бодата и така е станала 
дъщеря на Благия Дух. 
Благостта е нейната 
изява, най-съкровената 
й същност - Мъдростта, 
а средата, в която живее 
- Съвършенството.

Ако искате да имате 
представа за ангелите 
на смирението, наре-
чени Тон, съзерцавайте 
теменугата. На нея не 
й трябва нищо, защото 
има всичко в себе си. 
Гордостта й е напълно 
непозната, самомне-
нието - също. Стига да 
приемете омайващото 
й ухание, тя не се под-

дава на никакви други 
желания. От животните 
сестра й е сърната.

Вселената, Супервсе-
лената и Ултравселена-
та се отразяват напълно 
в нея. Тя е тяло и жи-
лище на Божествени и 
духовни ангели, които 
предават на планетите 
асуин (вж. “РОМОН ОТ 

БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА” 
– “Звездни приказки”, за 

Сириус) и про-
тона на актив-
ното уравно-
весяване. Мо-
гъщото й по-
ложение сред 
божествата и 
йерархиите от 
ангели не се 
демонстрира 
с нищо, освен 
с уханието, ко-
ето разнасят 
споменатите 
протони и с 
красотата на 
теменужката, 
която сваля 

асуин.
Пред съществата, 

живеещи чрез нея, ця-
лата Холивселена е от-
ворена. Учителят е този, 
който я проучва, и води 
учениците си из нея 
- чрез концентрация в 
центъра на теменугата 
и вдъхване на аромата 
й. Може да имате бле-

да представа за ролята 
на уханието й, като си 
представите следната 
картина: монадата се 
намира в центъра на 
непроявеното същес-
тво във вид на цветно 
пламъче, живо и пър-
хащо. Тя се превръща 
през вековете в его чрез 
подарените й от Атма 
протони, които веднага 
привличат от Мировия 
Океан съответно коли-

чество електрони и така 
се започва строежът на 
атомите. Атма сам не 
произвежда протони, 
но те се поляризират 
от неутрони, когато Той 
вдъхва аромата на Су-
перкосмичната Жена 
- прелестната Дъга на 
духовната Вселена. Това 
е ароматът на теменуга-
та!

При пътуването по 
планетите Учителят из-

ползва миризмата на 
теменугата, защото му 
трябват протони при 
монтажа на съществото 
или растението, в чиято 
форма се появява там. В 
екологичния потенциал 
на планетата няма място 
за нито един екземпляр 
в повече от определено-
то; ако има място - при 
динамичните екосисте-
ми, то няма свободни 
градивни частици. Зато-
ва който иска да пътува 
чрез създаване на тяло, 
а не чрез вселяване, 
той трябва да си “носи” 
протони. Ако свободна 
бройка същество няма, 
то има неизчерпаема 
фотонна среда, от която 
могат да се приспосо-
бят електрони. Имайки 
формулата на даденото 
растение, животно, ра-
зумно същество, Учите-
лят и ученикът могат да 
се сдобият със собстве-
но тяло, а това е голямо 
предимство, защото не 
се налага да се съобра-
зяват с индивидуалната 

карма на никого. И все-
ляването е метод - и то 
най-лесният, но той е 
много отговорен.

Вгледайте се в цен-
търа на някоя теменуга, 
вдъхнете аромата й и си 
кажете наум:

“Тон, Тон, имам как-
во да ти дам, но на тебе 
нищо не ти трябва. Ако 
сам искаш и можеш да 
ми дадеш нещо, моля 
те!”

Нямате ли за цел да 
се прославите с това, 
теменугата мигновено 
ще ви пренесе на някоя 
дивна планета, където 
вие ще имате тяло на 
най-напредналата раса 
или вид, но с вашите 
индивидуални особе-
ности. Ще знаете и ези-
ка им. Това обаче става 
само на планети с дина-
мична екология.

27.09.1984 г. 
София-Изгрев

Из РоМоН оТ 
БоЖЕсТВЕНаТа НаУКа

ПРИКАзКИ зА цВЕТяТА

ТЕМЕНУГА
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ВЪЛШЕБНИКЪТ ВЪВ ВАС
Душата ви има всичко за осъществяване на ва-

шето желание. Помните ли приказката за вълшеб-
ника от Изумрудения град? В нея умното Плашило 
мечтае да получи мозък, добрият Тенекиен човек 
иска да има добро сърце, храбрият Лъв се стреми 
да придобие смелост, а момиченцето Дороти иска 
да се върне вкъщи.

Всички герои и така вече си имат всичко, което 
искат да получат. Но ако вълшебникът Гудуин им го 
беше казал, подобно откровение би било твърде 
невероятно, за да прилича на истина. Затова той им 
представя магически ритуал.

Всъщност необходимото за Плашилото, Лъва и 
Тенекиения човек е само да си позволят да имат 
желаните качества, които вече съществуват в ду-
шите им. С Дороти нещата са малко по-сложни - не-
обходима й е безусловна решимост да има, за да се 
окаже вкъщи. Магическият ритуал й помага да при-
добие абсолютна вяра и вятърът на намерението я 
пренася в дома й.

Както вече стана дума, всичко свързано с вън-
шното намерение, не се вмества в рамките на по-
нятията на разума. Той сам се набутва в такова по-
ложение и махалата здраво му помагат. Контролът 
над външното намерение дава на човека свобода, а 
това противоречи на интересите на махалата.

Изгодно им е той да бъде сива личност, винтче, 
работещо за тези чудовища. Самореализацията на 
човека за тях е пагубна, защото свободната личност 
не работи за махалото, а за собственото си разви-
тие и процъфтяване. Затова от самото детство му се 
внушават общоприети норми и правила, които го 
правят удобен и послушен привърженик.

От една страна, има позитивна необходимост 
човек да се научи да съществува нормално в този 
свят. Нарушителят на общоприетите норми става 
или неудачник, или е отхвърлен от обществото. Но, 
от друга страна, подобно внушение силно потиска 
индивидуалната неповторимост на личността и в 
резултат хората не могат точно да кажат какво на-
истина искат и не знаят на какво са способни.

За да се лиши човекът от спо-
собността да управлява външното 
намерение, е необходимо само ра-
зумът да се отдели от душата - и 
това е направено.

За цялата история на човечеството е извършена 
огромна работа за разделянето на душата и разу-
ма. Той постоянно усъвършенства езика на обозна-
ченията си, отдалечавайки се все повече от езика 
на душата. Махалата на религията, също като тези 
на науката, дърпат разума в различни посоки, но 
по възможност по-далеч от истинската същност 
на душата. Развитието на промишлените и инфор-
мационните технологии през последните няколко 
столетия окончателно разкъсаха връзката между 
душата и разума.

“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване 
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не 
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и 
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това 

стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат 
причината за катастрофата” 

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

Науката за образите
ДУШАТА И РАЗУМЪТ

Нещата обаче са точно наопаки. Събудете се и се 
отърсете от магията. Играта ще тръгне по вашите 
правила, ако осъзнато се възползвате от правата си.

Никой не може да ви го забрани, но обичайният 
светоглед и махалата всячески ще ви убеждават, че 
не е възможно. Ще се намерят всевъзможни разум-
ни доводи в полза на ограничеността на възмож-
ностите ви. Откажете се от тези доводи и вземете на 
въоръжение „неразумния и неоснователен” довод: 

заедно душата и разумът ви са 
способни на всичко. 

Нали нищо не губите? Много ли сте постигнали в 
рамките на разумните доводи?

Животът ви е само един. Не е ли време да изтръс-
кате купчината твърди убеждения, които могат да 
се окажат лъжливи, а вие дори да не разберете?

Животът ви ще мине, всички възможности ще бъ-
дат изчерпани, а благата на този чудесен живот ще 
бъдат за други, нека да са единици, но не и за вас.

Само вие можете да решите да се възползвате 
или не от своите права. Ако си позволите да имате, 
ще ви се случи. Започнете с това - повярвайте в не-
ограничените възможности на душата си и насоче-
те разума си към нея. Лъжливите убеждения, много 
от които се разбиват в модела на транссърфинга, 
ви пречат да го сторите.

Едно от тези убеждения звучи горе-долу така: 
„Най-трудно от всичко е да победите себе си” или 
„Най-трудно от всичко е да се борите със себе си”. 
Или такова самоунищожително изречение: „Трябва 
да умеете да затъквате песента в гърлото си”. Това е 
една от най-големите заблуди на човечеството. Как 
може и защо трябва да се води борба с това чудес-
но, удивително и прекрасно същество, което жи-
вее вътре във вас?! Лошото не живее във вас, а на 
повърхността. То е като слой прах върху картина. 
Ако тя се избърше, ще се открие чистата душа.

Съществото, криещо се под многото маски и 
костюми, които носите, притежава наистина пре-
красни достойнства.

Задачата е да си позволите да бъ-
дете себе си.

Нима вашите маски са ви помогнали да постиг-
нете успех, благополучие, щастие? Не се налага да 
се променяте, това само ще бъде още една маска. 
Ако свалите маските, натрапени от деструктивните 
махала, ще се покаже съкровището, скрито в душа-
та ви. Вие действително сте достоен за всичко най-
добро, защото наистина сте чудесно, удивително, 
неповторимо създание. Само си позволете да бъ-
дете такъв.

Харесват ли ви произведенията на гениите на 
изкуството, науката и киното? Можете да станете 
един от тях. 

Произведенията на гения ви харе-
сват точно затова, защото са ро-
дени от душата му.

По същия начин творението ви ще се хареса 
на другите, само ако е родено от вашата уникална 
душа. Всичко, което е обикновено, посредствено, е 
създадено от разума. Творенията му, както и сами-
ят разум, не са уникални.

Уникална е само душата ви!

Всяко ваше гениално творение може да бъде 
родено само от душата ви. Нека разумът да й поз-
воли да го направи.

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”

Влиянието на махалата е особено силно сега, 
когато всички четат книги, слушат радио, гледат те-
левизия и получават информация от Интернет. Чо-
вечеството е натрупало огромно количество зна-
ния и също толкова заблуди. Заблудите са толкова 
здраво вкоренени, както и знанията. 

Главната загуба на човека е в раз-
късването на връзката между душа-
та и разума.

Истински успехи в бизнеса, науката, изкуство-
то, спорта и други области постигат само избрани 
единици. Всички са свикнали с това положение на 
нещата и на никого не му хрумва, че то е ненормал-
но.

Няма смисъл ние с вас да „спасяваме човечест-
вото”. Само искам да ви предложа точно на вас, ува-
жаеми Страннико (не посочвам пола), да си зададе-
те въпроса: „Защо той (тя), а не аз? Какво ми е нужно, 
за да попадна сред тези избрани единици?”. Не съм 
вълшебникът Гудуин, затова няма да ви представям 
магически ритуали, а просто ще ви дам отговор. 

Вие имате всичко, което е не-
обходимо. Остава само да се въз-
ползвате от него. Способен сте на 
всичко, но никой все още не ви го е 
казал.

Способен сте да създавате великолепни шедьов-
ри на изкуството, да правите гениални открития, да 
постигате забележителни резултати в спорта, биз-
неса, във всяка професионална дейност. За това е 
необходимо само да се обърнете към душата си. 
Тя има достъп до всякакви знания, произведения 
и постижения. Просто още не сте я помолили за 
това. Всички велики гении на изкуството, науката 
и бизнеса създават шедьоврите си, само защото се 
обръщат към душата си.

А с какво е no-лоша вашата душа? С нищо!
Всички шедьоври говорят с нас на езика на ду-

шата. С каквото и да се занимавате, работата ви ще 
направи впечатление само в случай, че идва от ду-
шата ви. Разумът може да създаде нова версия на 
къща от стари кубчета, но с това никого не можете 
да учудите. Той може да направи идеално копие, 
но 

оригинал е в състояние да създаде 
само душата

Всичко, което ви е нужно, е да приемете като ак-
сиома факта, че вашата душа умее всичко, а после 
да си позволите да се възползвате от това. Да, точ-
но толкова просто и едновременно непостижимо. 
Все пак си позволете лукса да имате. Решимостта да 
имате зависи само от вас.

Вие сте способен на всичко.
Това твърдение може да предизвика съмнения. 

Но нали не се съмнявате, когато ви внушават, че не 
ви достигат способности, възможности, че не сте 
достоен, че другите са къде по-добри. Лесно при-
емате на доверие твърдения, издигащи висока сте-
на по пътя към вашата цел. Имайте добрината (не 
към мен!) да си позволите да знаете, че сте достоен 
за всичко най-добро и сте способен да постигнете 
всичко, което желаете от цялото си сърце.

Именно фактът, че сте достоен 
за най-доброто и сте способен на 
всичко, се крие много грижливо от 
вас. Внушават ви, че е наивно да 
вярвате в неограничените си въз-
можности.
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“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги 
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно 
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. Колкото и да е всесилно 

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “Родовата книга” 

Вестник “Родово имение” предлага на своите 
читатели най-новата книга на издателство “Хефест 

– Моско Стоянов” 

Ясновидството, 
с автор Чарлз Уебстър Ледбитър.

Заявки за покупка на книгата и към 
разпространителски фирми на тел: 0898 255659 - 

Моско Стоянов Москов

Станислав СпАСоВ

I част
Това, което човек 

може да предизвика в 
живота си, никой друг 
не е в състояние да го 
направи за него!

Самопомощта – това 
е животът ти да започне 
да зависи от теб самия.

Голяма сила се крие 
в това да контролира-
ме живота си, но човек 
може да го управлява,  
само ако в старанието 
си е станал силен.

Ако кажем, че вие 
имате нужда от помощ, 
защото чувствате, че 
животът ви може да 
бъде много по-добър 
от това, което е в мо-
мента, то можете ли да 
прецените в каква по-
сока точно трябва да 
ви се помогне? Колкото 
по-вярна е преценката 
ви, толкова по-голям е 
шансът да постигнете 
това, към което се стре-
мите. Представете си, 
че желаете помощ, но 
има някаква грешка в 
представите ви и пора-
ди това вие я търсите 
не там, където трябва. 
И точно затова помощ 
няма. Или пък се опит-
вате да си помогнете 
сами, но не успявате, не 
защото е много трудно, 
а защото сте насочили 
вниманието си натам, 
накъдето няма как да 
постигнете желаните 
резултати.

Често се случва ние, 
хората, да приемаме 
външните обстоятелс-
тва за причината, коя-
то определя това кол-
ко добре живеем. Но 
дали има основания да 
вярваме в това или тук 
има някаква заблуда? 
Какво бихме направи-
ли, ако проумеем, че 
нашите разбирания не 
съответстват на реал-
ните факти? Какво би-
хме предприели? Ако 
вярваме в нещо, което 
евентуално би могло 

Кратък курс по
себеусъвършенстване 
НА ЛИЧНОСТТА

да се окаже погрешно, 
то начинът да разберем 
дали е така, е

да се вгледа-
ме в последс-

твията,

произхождащи от него: 
повечето хора вярват, 
че нещата, които при-
тежават, са причината 
за качеството на тех-
ния живот. Те вярват в 
удобствата и предмети-
те, смятат, че те са цен-
ни, че те са нужни, че те 
са важни за живота. Но 
в света има примери за 
хора, които въпреки че 
притежават всевъзмож-
ни удобства, се нуждаят 
от помощ, както много 
други. Нуждаят се от ле-
карска помощ. Нуждаят 
се от помощ на истински 
приятел, който да спо-
деля мъките и радос-
тите им. Нуждаят се от 
любим човек, с когото 
да съградят семейство. 
Нуждаят се най-вече от 
вътрешни усещания на 
покой, щастие и любов 
- неща, които не се ку-
пуват.

Истината е, че удобс-
твата в живота не са 
нещо повече от опаков-
ка. Те са извън нас и не 
могат да направят жи-
вота ни здрав и прекра-
сен. Те са нещо отделно, 
допълнително, просто 
като боята на автомоби-
ла, който караме. Знаем, 
че независимо от тази 
боя ние можем да се 
блъснем в някой стълб, 
а можем и да продъл-
жим напред пътуването 
си. И качеството на на-
шето пътуване зависи от 
други, съвсем различни 
фактори.

Ние (вътрешното, са-
мите ние) сме нещо като 
навигатор и той трябва 
да има ценни предста-
ви, с които да ръково-
ди цялото същество по 
пътя на живота. Именно 
затова сентенции като 

„Знанието е 
сила! Знание-
то е свобода!”

съдържат в себе си ис-
тина, която може да 
ни помогне да усъвър-
шенстваме съществува-
нето си, докато сме тук, 

на тази планета, като чо-
вешки същества. А едно 
от най-големите позна-
ния е това да знаем (и да 
чувстваме увереност в 
знанието), че ние сме от-
делни от нашето същес-
тво. Също така да знаем, 
че можем напълно да го 
управляваме.

Ако например ка-
раме автомобила си и 
постоянно мислим за 
това, каква красива боя 
има той, или пък все се 
притесняваме колко е 
избледнял и изподрас-
кан, и колко приятно би 
било, ако е лъскав и нов, 
в крак с модата, то все-
ки момент ние можем, 
бидейки разсеяни, да се 
блъснем и да се нара-
ним, дори до смърт. По 
същия начин, 

ако мислим 
постоянно за 
външното, ние 
не взимаме 

под внимание 
истинските 

фактори, кои-
то определят 
качеството 

на нашия жи-
вот и така го 
оставяме на 
случайността

Не сме бдителни, не 
се грижим за него, за-
щото не мислим за него, 
а за нещо друго. Нужно 
е само да се огледаме 
наоколо и ще успеем 
да видим как повечето 
хора в света мислят все 
за външното и как на 
средна възраст „катас-
трофират” или тяхното 
същество е до такава 
степен амортизирано, 
че не могат да живеят 
пълноценно и им се на-
лага преждевременно 
да го изоставят. Зато-
ва трябва да знаем, че 
външното си е външно, 
то е приятно, красиво, 
съблазнително, но не е 
онова, от което зависи 
качеството и продължи-
телността на живота ни. 
И затова 

трябва да 
прехвърлим 
фокуса на 
грижите си 
от външното 
върху вътреш-
ното (мислите, 
представите и 

чувствата)

Ако поемем курс 
в посока себеусъвър-
шенстване, то ние първо 
трябва да знаем посока-
та, в която да вървим. 

Второ – трябва да уме-
ем да се движим, без да 
позволяваме да бъдем 
отклонявани от тази 
посока. Преди всичко, 
в самото начало е необ-
ходимо да застанем на 
стартовата линия. В слу-
чая това означава 

да знаем кои 
сме ние и кое 
е превозно-

то средство в 
живота

Това ще ни даде ясна 
представа за какво мис-
лим: за боята ли, за та-
пицерията на седалките 
ли или за нещо много 
по-важно – пасажера и 
крайната дестинация.

Повечето хора смя-
тат себе си за това, ко-
ето наричат Аз. Когато 
ги попитат: „Кой си ти?”, 
те отговарят: „Това съм 
Аз”. Но какво включват в 
това понятие?

Досегашната ни пред-
става за „Аз” се е изгра-
дила на базата на това, 
което хората около нас 
са ни уверили, че сме. 
Затова ние се изразява-
ме по следния начин: Аз 
ходя, аз седя, аз спя, аз 
ям, аз взимам, аз давам, 
аз танцувам, аз крада, аз 
живея, аз се страхувам, 
аз умирам. Аз мисля, аз 

чувствам, аз реагирам... 
Но това, което наричате 
„аз”, не сте самите вие. 
Това е съществото ви. То 
е като да кажем „аз дви-
жа автомобила”. Вие го 
карате, но чрез коман-
ди, чрез желания. Сами-
ят той завърта гумите, 
впръсква гориво в дви-
гателя, върти помпата 
на радиатора, изхвър-
ля изгорелите газове. 
Нищо от това не извър-
швате вие. Представете 
си, че на вас ви се нала-
га да правите всичките 
тези действия. Или пък 
си представете, че гър-
нето на автомобила е 
изгоряло, в него има 
дупка и автомобилът ви 
бръмчи ужасно. Ще ви 
каже ли вашият съсед: 
„Оправи си гърнето”, 
или ще ви каже „Бръм-
чиш ужасно!”?

Същото е и с вашето 
същество. Не вие управ-
лявате механизмите на 
физическото съществу-
ване, то си има вътре-
шен механизъм. Не вие 
управлявате мислите и 
чувствата, те се създа-
ват от творческия меха-
низъм на ума и ви се пре-
доставят като информа-
ция, като предложения, 
които можете да изпол-
звате. Ако има нещо не-
редно в състоянието на 
тялото или в действията 
на ума, то това е, защото 
е налице някаква пов-
реда и със сигурност 
не вие сте този, който я 
причинява. Не е правил-
но да казваме „аз съм се 
разболял, аз мисля до 
припадък, аз се чувс-
твам угнетен…”. Всичко 
това се случва, защото 
досега вие не сте били 
възпитани да поемате 
контрола върху вашето 
същество и то като на 
автопилот, по инерция е 
приело тези състояния 
за част от него.

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО “ИВАН Д. ВЕНЕВ”, 
което е приятел на в. “Родово имение” и на 
ИК „Новата цивилизация”, има нов адрес:
ИВ. Д. ВЕНЕВ, УЛ. “ТОДОР СТОЯНОВ” 9, 

I ЕТАЖ, СОФИЯ 1113; ТЕЛЕФОН: 
02/870 11 35 (квартал “Изток” и “Плиска”)
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Великата мирова епоха на 
Сатурн, която бе охарактеризи-
рана в предишните изложения, 
е последвана от тази на Слънце-
то. Между 2-те се намира един 
почивен период (Пралайя). През 
време на този почивен период 
всичко, което се е развило на 
Сатурн, приема характер, който 
се отнася към по-късно развива-
щия се Слънчев човек, както се-
мето се отнася към растението, 
което израства от него. Сатурно-
вият човек е оставил, така да се 
каже, своето семе, което минава 
през един вид сън, за да се раз-
вие след това като Слънчев чо-
век. 

Този Слънчев човек измина-
ва на Слънцето своята 2-ра сте-
пен на съзнанието. Тази степен 
на съзнанието прилича на она-
зи, в която днес човекът изпада 
при спокоен сън без сънуване. 
Това състояние, което прекъсва 
днес будното състояние, е ос-
татък, един вид възпоминание 
за времето на Слънчевото раз-
витие. То може да бъде сравнено 
също с онова смътно състояние 
на съзнанието, в което се нами-
ра днес светът на растенията. Защото действително в 
растението имаме едно спящо същество. 

За да разберем развитието на човечеството, 
трябва да си представим, че в този 2-ри голям цикъл 
Слънцето е още планета и едва по-късно напредва до 
съществуването на неподвижна звезда. (Първоначал-
но Слънцето е свързано със Земята и образува плане-
тата, наименована в духовната наука „Старото Слън-
це” - това е предишна инкарнация на нашата Земя. 
Когато то се отделя от Земята, се превръща в т.н. не-
подвижна звезда. Б.пр.) В смисъла на духовната наука, 
неподвижна звезда е онази, която изпраща жизнени 
сили към една или повече отдалечени от нея плане-
ти. През време на 2-рия голям космически цикъл при 
Слънцето не е такъв случаят. Тогава то е съединено 
със съществата, на които дава сила. Тези същества - 
следователно също и човекът на неговата тогавашна 
степен на развитие - живеят още на него. Не същест-
вуват още една планета Земя и една Луна, отделени 
от Слънцето. Всичко, което днес живее като вещест-
ва, сили и същества на Земята и в нея, и всичко, което 
принадлежи сега на Луната, тогава е вътре в Слънцето, 
съставлява част от неговите вещества, сили и същес-
тва. Едва през времето на следващия (3-ти) голям кос-
мически цикъл, от Слънцето се отделя като обособена 
планета това, което в духовната наука се нарича Луна. 
Това не е днешната Луна, а предшественикът на наша-
та Земя, един вид нейно предишно въплъщение (пре-
раждане). От Старата Луна се получава Земята, след 
като тя отново отделя от своята материя и изхвърля 
навън това, което днес наричаме Луна. Следователно, 
в 3-я цикъл на мястото на предишната планета Старо 
Слънце съществуват 2 небесни тела, а именно непод-
вижната звезда Слънце и отделената планета Стара-
та Луна. И при излизане от Слънцето тази планетна 
Луна е взела със себе си човека и другите същества, 
които през време на Слънчевия цикъл са се развили 
като другари на човека. Тогава, в 3-я цикъл, Слънцето 
отвън раздава на Лунните същества силите, които те 
по-рано извличат от него. След 3-я (Лунния) цикъл от-
ново настъпва един почивен период (Пралайя). В този 
почивен период 2-те отделни небесни тела (Слънцето 
и Старата Луна) се съединяват отново и минават за-
едно през сънното семенно състояние. В 4-я голям 
космически цикъл, в началото Слънцето и планетната 
Луна се появяват от тъмнината на съня като едно тяло. 
И през времето на първата половина на този цикъл се 
отделя нашата Земя с човека и неговите другари. Мал-
ко по-късно Земята отделя от себе си днешната Луна, 
така че сега като потомци на някогашната планета 
Старото Слънце съществуват 3 небесни тела. 

На планетата Старото Слънце през Втората велика 
космическа епоха, човекът и съществата, споменати 
при разглеждането на Сатурн, изминат една по-на-
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татъшна степен от своето развитие. Заложбата на по-
късното физическо тяло на човека, която се е развила 
постепенно на Сатурн, се появява в началото на Слън-
чевия цикъл, развивайки се като едно растение от се-
мето. Обаче тук тази заложба не остава такава, каквато 
беше по-рано. Тя е проникната от едно 2-ро, по-фино, 
но изпълнено със сили тяло, а именно от етерното тяло. 
Докато през времето на Сатурн тялото на човека беше 
един вид автомат (напълно безжизнено), сега чрез 
етерното тяло, което постепенното изцяло го проник-
ва, то се превръща в живо същество. Благодарение на 
това човекът става един вид растение. Неговият вън-
шен вид обаче не е като вида на днешните растения. 
Напротив, в своите форми той вече прилича малко на 
съвременния човек. Само че заложбата за главата е 
обърната надолу, към центъра на Старото Слънце, как-
то коренът на днешните растения, а заложбите на кра-
ката са насочени нагоре както цветовете на днешните 
растения. Тази растително-човешка форма не прите-
жава още собствено волево движение.

1. Човекът приема тази форма едва през 2-рия от 7-
те по-малки цикли (кръгове), през които минава Слън-
цето. През време на целия Първи малък Слънчев 
кръг в човешката форма не съществува още никакво 
етерно тяло. През този кръг поскоро накратко се пов-
таря още веднъж всичко, което е било изминато през 
Сатурновата епоха. Човешкото физическо тяло още 
запазва своя автоматичен характер, но изменя малко 
своята предишна форма. Ако тази форма бе останала 
такава, каквато е била на Сатурн, тя нямаше да може 
да приеме в себе си никакво етерно тяло. Тя така е 
преобразена, че да може стане носител на това тяло. 
През време на следващите 6 по-малки цикли  кръго-
ве, етерното тяло се развива все повече и повече, и 
чрез неговите сили, които действат върху физичес-
кото тяло, последното постепенно също приема една 
по-съвършена форма. Преобразователната работа, 
която се извършва тук с човека, е извършена от духо-
вете, които бяха споменати вече заедно с човека при 
разглеждане на Сатурновото развитие. 

Онези духове, които се наричат “Лъчезарящ жи-
вот” или “Пламъци” (в Християнския езотеризъм 
“Престоли”), не вземат вече участие тук. Те са завър-
шили съответната за тях работа през време на пър-
вата половина на първия Сатурнов кръг. Това, което 
може да се наблюдава през време на Първия слънчев 
кръг, е работата на “Духовете на мъдростта” (Гос-
подства или Кириотетес в Християнския езотеризъм). 
Те се намесват в развитието на човека още към сре-
дата на Първия Сатурнов кръг (виж досегашното из-
ложение). Сега те продължават своята работа през 
време на първата половина на Първия Слънчев кръг, 
като постепенно повтарят изграждането на пълното 
с мъдрост устройство на човешкото физическо тяло. 

Малко по-късно към тази рабо-
та се присъединява работата 
на “Духовете на движението” 
„Сили” (Динамис в Християн-
ския езотеризъм. Махат в те-
ософската литература). С това 
бива повторен онзи период от 
Сатурновия цикъл, в който на 
човешкото тяло е придадена 
способността за движението. 
Това тяло отново разгръща сво-
ята подвижност. Също така пов-
тарят по ред своята работа “Ду-
ховете на формата” (Ексузиаи, 
Власти), “Духовете на тъмни-
ната” (по християнски Архаи, 
Начала, теософски Асурас), след 
това “Синовете на огъня (Ар-
хангели) и накрая “Духовете 
на сумрака” (Ангели). С това са 
охарактеризирани 6 по-малки 
периода (глобуси) на 1-я Слънчев 
цикъл. В 7-мия такъв по-малък 
период (глобус) след това отно-
во влизат в действие “Духовете 
на мъдростта (Господства). 
Докато в предхождащия период 
на работа те дават едно мъдро 
устройство на човешкото тяло, 
сега предават на станалите под-
вижни членове способността да 

извършват самото движение като нещо, изпълнено 
с мъдрост. По-рано само устройството беше израз 
на вътрешна мъдрост, сега такъв израз става само-
то движение. С това първият Слънчев кръг стига до 
своя край. Той се състои следователно от 7 редуващи 
се по-малки цикли (глобуси), всеки един от които е 
кратко повторение на един от Сатурновите кръгове. 
В теософската литература е прието тези седем малки 
цикли, които съставляват един така наречен “кръг”, да 
се наричат “глобуси” (в антропософската литература 
се наричат състояния на формата). 

Следователно един “цикъл” (състояние на 
съзнанието) протича в 7 кръга, един “кръг” (жиз-
нено царство) протича в 7 “глобуса” (състояния на 
формата). 

2. След Първия Слънчев кръг настъпва един по-
малък почивен период, след който започва Вторият 
Слънчев кръг.

Отделните “най-малки цикли” или “глобуси” по-
късно ще бъдат описани по-точно. Сега трябва да 
преминем към втория кръг на Слънцето. Още в края 
на първия Слънчев кръг човешкото тяло вече е узря-
ло за приемане на етерното тяло, а именно чрез това, 
че “Духовете на мъдростта” му дадат възможност да 
приеме една пълна с мъдрост подвижност. Междув-
ременно тези “Духове на мъдростта” са се развили по-
нататък. Чрез работата, която са извършили, те стават 
способни да излъчват от себе си своята субстанция 
така, както “Пламъците” излъчват своята субстанция 
в началото на Сатурновия цикъл, за да дадат физичес-
ката основа на човешкото физическо тяло. Субстанци-
ята на “Духовете на мъдростта” е “етерът”, който е 
подвижна в себе си и пълна със сила мъдрост, с други 
думи “живот”. Следователно, етерното или жизнено-
то тяло на човека е излъчване на “Духовете на мъд-
ростта”. Това излъчване продължава до към средата 
на 2-я Слънчев кръг, след което “Духовете на движе-
нието” отново могат да влязат в действие с една нова 
дейност. По-рано тяхната работа е могла да се разп-
ростре само върху човешкото физическо тяло; сега 
тя преминава и върху етерното тяло и посажда в него 
изпълнената със сила действеност. 

3. Това продължава така до средата на Третия 
Слънчев кръг. Тогава започват да действат “Духовете 
на формата”. Чрез тях етерното тяло, което преди това 
има само една облакоподобна подвижност, получава 
определена форма.

(Следва)
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